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Razmišljanje 
zaslužnega papeža Benedikta XVI o Cerkvi

» Še malo pa bomo imeli duhovnike zreducirane 
na vlogo socialnih delavcev 

in sporočilo vere zmanjšano na politično vizijo. 
Vse se bo zdelo izgubljeno, a ob pravem času, na najbolj 

dramatični stopnji krize, bo Cerkev ponovno rojena. 
Bo manjša, revnejša, skoraj katakombalna, 

a tudi bolj sveta. Ker ne bo več Cerkev tistih, ki želijo 
ugajati svetu, temveč Cerkev zvestih Bogu in njegovemu 

večnemu zakonu. Preporod bo del majhnega počitka, 
na videz nepomembnega, a hkrati nepogrešljivega, 

ki je šel skozi proces očiščenja.
Ker tako deluje Bog. 

Proti zlu se majhna čreda upira.«

Ponedeljek 13. 9. 2021  19.00 +Marjan Hostnik
Janez Zlatousti, šk. - uč.;  + Danica Kopač
Torek 14. 9. 2021  19.00 +Mirjam Kršinar
POVIŠANJE   v zahvalo in priprošnjo
SV. KRIŽA

  
Sreda 15.  9. 2021 (kapela) 6.30 +škof Gregorij Rožman
Žalostna  
Mati
Božja
 
Četrtek 16. 9. 2021 19.00   + Anže Tome 
Kornelij, papež  + Jure Božič  
Petek 17. 9. 2021 (DSO)10.00 po namenu (J - D. K.)
Robert Bellarmin, škof 19.00 +Drago Talan, obl
in cerkveni učitelj  +Marija Kastelec 
Sobota 18. 9. 2021 19.00 +Vladislav Bergant
Jožef Kupertinski, duh.   v čast Sv. Duhu
  za uspešno šol. in ver. l.
Nedelja 19. 9. 2021 7.00 za žive in  rajne farane
25. NAVADNA NEDELJA 9.30 + Erika Gajanovič
Januarij,   +Ciril Urbanč
škof in  19.00 + Janez Peklaj, obl.
mučenec 

 
  
 
 

Ponedeljek 20. 9. 2021  19.00 v dober namen
Andrej Kin in korejski mučenci  + Vinko Bečan
Torek 21. 9. 2021  19.00 ++ Franc Bernik, r. d.
Matej, apostol   in starša Albin in Marija
in evangelist  + Marija Zupančič

Sreda 22.  9. 2021 (kapela) 6.30 za zdravje (B.K.)
Mavricij, muč. 
Četrtek 23 9. 2021 19.00 + Ciril Urbanč 
Pij iz   po namenu (Lovro) 
Pietrelcine, 
redovnik
  
Petek 24. 9. 2021  (DSO)10.00 po namenu (J)
Bl. Anton  19.00 ++ starši Cerc
Martin  po namenu (podjetje)
Slomšek, šk.

  
Sobota 25. 9. 2021 19.00 v zahvalo
Sergij, men.   za zdravje in srečo v 
  družini v čast in zahvalo
  Mariji
Nedelja 26. 9. 2021 8.30 +Janez Žerovnik, obl.
26. NEDELJA med letom -  +Mirjam Kršinar
SLOMŠKOVA NEDELJA  (G. Brdo)10.00 +Zdravko Kopač
Kozma in Damjan, muč. 19.00 za žive in  rajne farane

 
  
 
 

Povabilo k večernicam:
Vsak četrtek po večerni sv. maši vabljeni k molitvi večernic 
pred Najsvetejšim.

Povabilo k ponedeljkovemu in petkovemu češčenju:
Vsak ponedeljek in petek ste eno uro pred sv. mašo lepo 
povabljeni k tihemu češčenju Najsvetejšega.

Povabilo k uri Božjega usmiljenja:
Vsak petek ob 15.00 ste lepo povabljeni k uri Božjega usmil-
jenja v kapelo sv. Družine.

Jutranja adoracija
Vsak dan od pon. do sob. je v kapeli sv. Družine od 5.30 do 
7.00 tiha adoracija pred Najsvetejšim.

Spoved in duhovni pogovor  
Možnost sv. spovedi je v pon., čet., pet., sob. in ned. pol ure 
pred sveto mašo. Možnost duhovnega pogovora 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

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



Red nedeljskih svetih maš
S septembrom preidemo na stari red nedeljskih svetih maš:
7.00; 9.30 in 19,00.

Seja ŽPS
Prvo srečanje ŽPS v novem pastoralnem letu bo v ponedeljek, 13. 
9., v Marijini učilnici pastoralnega doma. Srečanje bomo začeli ob 
19.00 s sveto mašo.

Praznik povišanja sv. Križa – 14. 9.
Križ zgovorno priča o Jezusovem trpljenju in poveličanju. Je pa 
tudi obljuba in zagotovilo našega poveličanja. Nam je praznik 
opomin, da pobožno počastimo podobo svetega križa. V torek po 
večerni sveti maši bo molitev pred izpostavljenim križem v cerkvi. 
Lepo vabljeni! 

Srečanje Karitas
V sredo, 15. 9., bo v prostorih Karitas pod cerkvijo sestanek 
sodelavcev Karitas. Lepo vabljeni!

Karitas – delitev hrane
V sredo, 15. 9. bodo v prostorih Karitas pod cerkvijo delili hrano in 
druge higienske potrebščine. Deljenje bo potekalo od 16.00 dalje. 

Praznik Žalostne Matere Božje – 15. 9.
Papež Pij X. pa je določil, naj bo god Žalostne Matere Božje 15. 
septembra, osem dni po prazniku njenega rojstva. Ta naziv ima 
podlago v napovedi starčka Simeona, ki je prišel po navdihu v 
tempelj, ko sta Marija in Jožef prinesla tja osem dni starega Jezusa, 
da bi zanj opravila vse po predpisu postave. 

18. 6. 2021 - Stična mladih: »Utrdi moje korake!« 

Program:

10.00 – 10.30 zbiranje
10.30 – 11.00 uvodni program
11.00 – 12.30 sveta maša
13.00 – 18.00 športni turnir
12.30 – 14.00 čas za kosilo
14.00 – 15.30 delavnice
15.30 – 16.00 prosto
16.00 – 17.30 delavnice
17.30 – 18.00 prosto
18.00 – 20.00 večerja
20.00 – 21.30 večerni program in zaključek

Glede na zdravstveno situacijo bo udeležba na dogodku mogoča pod 
takrat veljavnimi ukrepi in z izpolnjevanjem pogoja PCT – preboleli, 
cepljeni ali testirani. Potrebno je izpolnjevati vsaj enega od teh 
pogojev. Samotestiranje ne velja.

Na dogodku bo v skladu s takrat veljavnimi ukrepi potrebna uporaba 
zaščitne maske, poleg tega pa je obvezno razkuževanje rok in 
ohranjanje medsebojne razdalje. 

Kdor bi se festivala udeležil, naj se prijavi pri meni (župniku) ali pri 
bogoslovcu Matjažu. Vsak pa naj sam poskrbi za potrdilo o PCT-ju. 

Nedelja slovenskih svetniških kandidatov
Nedeljo svetniških kandidatov ljubljanske metropolije bomo letos 
obhajali v nedeljo, 19. 9.

Misijonska nedelja, birmanska nedelja, 19. 9.
Nedelja, 19. 9., je za našo župnijo misijonska, torej nedelja, s katero 
želimo utrditi korake na misijonski poti odpuščanja in sprave v naši 
župniji. Se še spomnimo posameznih stopinj na tej poti?  Vabim vas, 
da jih skupaj ponovimo, ne samo tako v mislih, ampak predvsem z 
dejanji. Pri maši ob 9.30 bodo sodelovali naši birmanci.

Srečanje za bralce Božje Besede
V ponedeljek, 20. 9. bo srečanje bralcev Božje besede po večerni 
sveti maši v cerkvi. Srečanje bo vodila s. Snežna Večko. Udeležba na 
srečanju pripomore k odgovornemu opravljanju službe bralca Božje 
Besede. Rado se zgodi, da dežurni bralci manjkajo in potem prisotni 
berejo. Ni prav, da ne poskrbite za zamenjavo, če se zgodi, da na 
določeni termin ne morete brati. Bodimo pozorni na to. 

Šola adoracije
Šola adoracije je šola tihega češčenja Najsvetejšega. Kaj naj počnem 
v tihoti pred Jezusom. Pred Jezusom tišina ni pasivna, ampak sem v 
tej tišini še kako aktiven. Pa ne samo jaz, predvsem Jezus. Kaj se 
dogaja z Božje strani in kaj naj se dogaja na moji strani se bomo učili 
v šoli adoracije, torej tihega češčenja pred Jezusom. Skušali bomo 
tihoto pred njim ubesediti in se na ta način naučiti, kako jo živeti.  
Vsak torek po sveti maši lepo vabljeni v šolo pred Jezusa. 

Izlet čistilcev cerkve in okolice
V četrtek, 23. 9., bo izlet vseh, ki čistite cerkev in okolico. Odhod 
izpred župnišča ob 9.00. Prijavite se pri meni (župniku). 

Delavnica za starejše
Karitas vabi na delavnico - predavanje za starejše. Sodelavci Sloven-
ske Karitas nas bodo informirali o preventivnih ukrepih v povezavi s 
covid-19; o oblikah nasilja nad starejšimi, kako ga prepoznati in 
možnostih pomoči. Poudarek bo tudi na lastni aktivnosti za krepitev 
ter ohranjanje duševnega in telesnega zdravja. Na delavnici bo 
predstavljen kratek dokumentarni film.  Prisluhnimo modrosti 
starejših, ki govori o soočanju s starostjo, odnosih in komunikaciji 
med generacijami ter stiskah starejših v povezavi z epidemijo. 
Predavanje bo v četrtek 23. septembra ob 20. uri, v pastoralnem 
domu.  Vabljeni!

Duhovni vikend za mlade
Z mladimi bomo tudi letos odšli na duhovni odmik v Nazarje in sicer 
od petka 24. 9. do nedelje 26. 9. Tema vikenda bo Sv. Jožef. Mladi 
lepo vabljeni. Pijave zbiram do srede, 22. 9.

Slomškova nedelja

Župnijska pisarna
S septembrom je župnijska pisarna odprta zopet po starem redu: 
v torek od 8.00 do 10.00 in v četrtek od 16.00 do 17.30. Dobrodošli 
pa seveda kadar koli. Če me ni doma, me pokličite na mobilni telefon 
(051/303-164), na katerem sem vedno dosegljiv.

Mesec avgust

K Bogu so odšli:
• Ciril Urbanč, 87 let
• Danica Kopač, 94 let
• Borislav Zvonimir Janežič, 93 let
• Vili Jurca, 66 let

Božji otroci so postali:
• Jakob Avguštin, Goričane
• Julija Zupan, Vaše
• Jernej Lenarčič, Golo Brdo

Napovedni koledar:

27. 9. – katehetski sestanek
28. 9. – šola adoracije
1. 10. – prvi petek 
2. 10. -  duhovna obnova ŽPS, sodelavci Karitas,  
 dekanijsko srečanje ministrantov
3. 10. –  rožnovenska nedelja, srebrna maša p. Milana Bizanta, 
 DJ ob 9.30 v Preski
4. 10. – začetek tedna za življenje, 
 tajništvo ŽPS
5. 10. –  Šola adoracije, 
 Slomškovo bralno priznanje za odrasle
6. 10. –  skupina za starejše
7. 10. – biblična skupina
8. 10. – srečanje zakonske skupine 1
9. 10. –  srečanje ministrantov
10. 10. – žegnanjska nedelja, obisk nuncija
11. 10. –  seja ŽPS
13. 10. -  srečanje Karitas
14. 10. -  priprava na krst, 
 kateheza odraslih – večeri s Svetim pismom
15. 10. –  zakonska skupina 2
16. 10. – birmanska sobota
17. 10. – birmanska nedelja

Krstna nedelja
Krstna nedelja v septembru bo 19. 9. Priprava na 
krst bo v četrtek, 16. 9., ob 20.00 v župnišču. 
Dobrodošle predhodne prijave.

Pravilna št. transakcijskega računa župnije:
SI56 0403 2000 3327 181

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

Čiščenje cerkve:

18. 9. – 1. skupina (vodja: Anica Zupančič)
25. 9. – 2. skupina (vodja: Stanka Kozel)

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

Nedelja, 26. 9., je posvečena bl. 
Antonu Martinu Slomšku. Ta dan bo 
žegnanje na Golem Brdu. Maša v 
župnijski cerkvi bo ob 8.30, na Golem 
Brdu pa ob 10.00. Na Golem Brdu bo 
darovanje za potrebe podružne cerkve. 


