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ČAŠČENJE PREDRAGOCENE JEZUSOVE KRVI
Čaščenje Predragocene Krvi našega Gospoda Jezusa Kristusa ni nekaj 
novega v Katoliški Cerkvi. Staro je toliko kot Veliki četrtek, ko je Jezus 
Kristus ustanovil duhovništvo in Sveto Evharistijo. Ko je na večer, preden je 
trpel, slovesno izgovoril sledeče besede: ''To je Moje Telo, ki se daje za vas. 
To delajte v moj spomin... ta kelih je Božja Nova zaveza, zaznamovana z 
Mojo Krvjo, ki se preliva za mnoge'' (Lk 22, 19-29), je prebudil v apostolih 
vzvišeno versko gorečnost in spoštovanje. Ko so videli Kristusa, ki je pred 
Njimi postavil Sebe kot Žrtev sprave in odrešenja, kot Hrano večnega 
življenja na najbolj dragoceni in čudoviti gostiji, je to storilo, da so častili 
čudovito navzočnost z vero, ki se je ne da opisati. Od takrat dalje je to v 
katoliški Cerkvi in bo tako ostalo, dokler se Gospod ne vrne v slavi. To je 
Gospodova zapoved! Mi moramo oznanjati Gospodovo smrt dokler ne 
pride (prim. 1 Kor 11,26). Kakor dolgo bo Cerkev obhajala Sveto Evharistijo 
v pokorščini Gospodovi zapovedi ‘'To delajte v moj spomin'’, bo skozi čas 
podpirala svojo pobožnost do Predragocene Krvi in Telesa našega Gospoda 
Jezusa Kristusa.On daruje živo daritev, večni spomin Njegovega trpljenja, 
ki kaže neskončno Kristusovo ljubezen do nas. Najboljši način za vsakega 
izmed nas, kako pokazati svojo pobožnost in predanost do Evharističnega 
Gospoda je, da Ga prejemamo v Svetem obhajilu ter dejavno in spoštljivo 
sodelujemo pri Sveti maši. Če resnično vemo, da je Evharistija darovanje na 
Križu, bomo častili z večjo pozornostjo in pobožnostjo; vzdržali bomo proti 
vsem težnjam, da bi Sveto mašo spremenili v dolgočasno navado ali pa  v 
zabavo. Sveta Maša je ponavzočenje pashalne skrivnosti. Istočasno je 
daritveni spomin, v katerem je trajna Daritev na Križu in hkrati Sveta 
gostija, združenja z Gospodovim Telesom in Krvjo. Pri Sveti maši 
postanemo eno z Jezusom in med seboj. Naše duše so napolnjene z 
milostjo in dano nam je poroštvo prihodnje slave. Vsi ti neprecenljivi 
zakladi zaslužijo našo pobožnost. Pobožnost do Evharističnega Gospoda se 
nadaljuje pri blagoslovu z Najsvetejšim, pogostim obiskom Gospoda v 
tabernaklju in z izpostavitvijo Najsvetejšega Zakramenta. Tudi v tem vidimo 
pobožnost do Predragocene Jezusove Krvi, ker pri živi osebi Njegova Kri ne 
more biti ločena od Njegovega Telesa.Evharistična pobožnost, pobožnost 
Božjega usmiljenja, obnova pobožnosti do Marije in Rožni venec Predrago-
cene Krvi, so dragoceni in izjemni darovi sedanjega kritičnega časa, ki 
lahko postane silovito nemiren, če ne bomo uporabili teh darov. Potrebu-
jemo, da se zatečemo pod varstvo Preblažene Device Marije s popolno 
posvetitvijo in podaritvijo Njenemu Brezmadežnemu Srcu, Presvetemu 
Srcu Jezusovemu in Predragoceni Krvi, kot našemu zaščitnemu oklepu, da 
bi se mogli upreti vsem zvijačam in napadom hudobnega duha.Naj 
usmiljena Predragocena Kri reši nas in ves svet, ko za nas posreduje naša 
Gospa. Po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Iz knjige Predragocena Jezusova kri, Salve 2019, povzel Miha Lešnjak

Ponedeljek 5. 7. 2021  19.00 ++ Jaklin  in 
Ciril in Metod, slov. ap.;  Alojzija Lakič
Torek 6. 7. 2021  19.00 +Mirjam Kršinar
Marija Goretti, muč.; 
Sreda 7.  7. 2021 (kapela) 6.30 ++ rajni (Tina)
Edilburga, op.; 
Četrtek 8. 7. 2021  19.00 +Peter Weiffenbach  
Gregor Grassi, šk.;  
Petek 9. 7. 2021 19.00 +Anton Šimec
Avguštin Rong, muč.; 
Sobota 10. 7. 2021 19.00 +Marjan Hostnik
Amalija, red.;   +Franc Bobnar, 30. dan
Nedelja 11. 7. 2021 6.30 za žive in  rajne farane
15. NAVADNA NEDELJA 8.30 ++Andrej in Janez Jeraj
Benedikt, op.  + Vida Ježek, obl. 
 
 
  
 
 

Ponedeljek 12. 7. 2021  19.00 v zahvalo in priprošnjo 
Mohor in Fortunat, muč.;  
Torek 13. 7. 2021  19.00 ++ Ivana in Jože Wahl
Henrik (Hinko), kr; 
Sreda 14.  7. 2021 (kapela) 6.30 ++ rajni (Tina)
Kamil de Lellis, duh; 
Četrtek 15. 7. 2021  19.00 +Roza Frahm, r. d.  
Bonaventura, šk-uč.;  
Petek 16. 7. 2021  (DSO) 10.00 po namenu
Karmelska M. B. (Karmen) 19.00 v zahvalo angelu varuhu
  + Boštajan Pavlič
Sobota 17. 7. 2021 19.00 +Ivana in Jože
Aleksij, spk;   

Nedelja 18. 7. 2021 6.30 +Frančišek Narobe
16. NAVADNA NEDELJA 8.30 v zahvalo za 45 let zakona

Elij, muč.  (Žlebe)10.00 za žive in  rajne farane
 
 
  
 
 

Povabilo k molitvi pred Najsvetejšim:
Vsak dan ste povabljeni k molitvi pred Najsvetejšim od 18.30 
pa do večerne sv. maše. 

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 5.15 do 
7.00 tiha adoracija pred Najsvetejšim.

Spoved in duhovni pogovor  
Možnost sv. spovedi je v tor., sre. 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

Ponedeljek 19. 7. 2021  19.00 +Slavko Omejc, 30. dan
Arsenij, puš.;  ++Mozetič in Stanonik
  (Žlebe) 20.00 + Stanka Kavčič
Torek 20. 7. 2021 (Preska) 6.30 ++ rajni (Tina)
Marjeta Antiohijska, muč.; 
Sreda 21.  7. 2021 (kapela) 6.30 ++ rajni (Tina)
Lovrenc, duh-uč. 
Četrtek 22. 7. 2021  19.00 +Viktorija Jenko  
Magdalena, sp. žena  
Petek 23. 7. 2021 (DSO) 10.00 sv. maša Pirniče
Brigita Švedska, red.; 19.00 +Mirjam Kršinar
Sobota 24. 7. 2021 19.00 ++družina Luštrik in
Krištof, muč.   Jože Dobnikar
 (Petelinc) 20.30 za zdravje in 
  srečno zadnjo uro
Nedelja 25. 7. 2021 6.30 za žive in  rajne farane
17. NAVADNA NEDELJA 8.30 + Anton Jaklič, obl.
Jakob Starejši, ap; 
 
 
  
 
 

Ponedeljek 26. 7. 2021  6.30 ++Franci in Anica Jene 
Joahim in Ana, starši DM  
Torek 27. 7. 2021  19.00 ++ rajni (K. P.)
Gorazd, Kliment, 
Sava in drugi učenci C. in M. 
Sreda 28.  7. 2021 (kapela) 6.30 ++ rajni 
Samson (Samo), šk. 
Četrtek 29. 7. 2021  19.00 +Stanka Kavčič 
Marija in Marta , Lazarjevi sestri;  
Petek 30. 7. 2021  (DSO) 10.00 Besedno bogoslužje
Peter Krizolog, šk-uč; 19.00 + Marinka Hribar
Sobota 31. 7. 2021 19.00 +Martin Malenšek, obl.
Ignacij Lojolski, ust. Jezuitov   

Nedelja 1. 8. 2021 6.30 za žive in rajne farane
18. NAVADNA NEDELJA 8.30 + Mirjam Kršinar

Alfonz M. Ligvorij, šk-uč.   +Vida Guzelj

 
 
  
 
 



Uradne ure v poletnem času
Uradnih ur v poletnem času (do septembra) ne bo! Kar je nujnih 
stvari ali pa oddajanja namenov za svete maše, bo možnost za to 
po večerni sveti maši. Za druge stvari pa sem dosegljiv na mobil-
nem telefonu: 051-303-164.

Poletni oratorij
Letošnji počitniški oratorij v naši župniji bo potekal od 23. do 27. 8. 
Oratorij bomo uradno začeli že dan prej (22. 8.) pri nedeljski 
sv. maši. Veselimo se duhovnih srečevanj z letošnjim junakom 
oratorija bl. Carlom Acutisom. Vsak dan oratorija bo sveta maša in 
češčenje Najsvetejšega ter molitev rožnega venca. Na te dogodke 
vabljeni vsi župljani. Oratorij bomo zaključili v petek, 27. 8., 
s sveto mašo. Otroke vabim, da se na oratorij čim preje prijavijo. 
Prav tako pa poletni oratorij in vse animatorje ter otroke 
priporočam v molitev. 

Romanje na Koroško
V soboto, 10. 7. pripravljamo župnijsko romanje na Koroško v 
rojstne kraje s. Snežne Večko. Odhod iz Preske bo ob 7. uri izpred 
župnišča. Pot nas bo vodila preko Trojan v Saleško dolino do Kotelj, 
kjer bomo imeli sveto mašo ob 10. uri. Po ogledu Kotelj, se bomo 
podprli s »koroško« malico. Pot bomo nadaljevali na Prežihovino, 
kjer si bomo ogledali rojstno hišo Prežihovega Voranca. Sledi ogled 
Ravenj na Koroškem in kosilo. Po kosilu bomo zapustili Koroško in 
se odpeljali do Celja. Najprej si bomo ogledali znamenitosti mesta 
Celja z gradom, nato pa sledi srečanje z novim celjskim škofom 
Maksimiljanom Matjažem. Po srečanju s škofom, si bomo vzeli še 
malo prostega časa, za sprehod po mestu, kavico, sladoled... 
Povratek v Presko v večernih urah.  Cena romanja je 40 eur.

Poletni tabor naših skavtov
Naši skavti bodo v mesecu juliju in začetku avgusta imeli poletne 
tabore. Voditeljem se že v naprej zahvaljujem za njihovo požrtvo-
valnost, hkrati pa vas vabim, da naše skavte in voditelje vključite v 
osebno molitev. 

Duhovne vaje
20.7. – 23.7. bom na duhovnih vajah, zato bosta sveti maši v torek 
in sredo ob 6.30. V četrtek pa bo sveta maša kot običajno ob 19.00. 

God sv. Marjete Antiohijske
Ob godu svete Marjete bo sveta maša pri sv. Marjeti v Žlebah na 
predvečer praznika, v ponedeljek 19. 7. ob 20.00. V župnijski cerkvi 
bo ta dan sveta maša zjutraj ob 6.30. Marjetna nedelja bo letos 
pred godom svete Marjete 18. 7. ob 10.00. Pri maši, ki bo zunaj v 
naravi, bo darovanje za obnovo cerkve. Hvala vsem, ki prinašate 
svoje darove in hkrati s prostovoljnim delom izdatno pomagate pri 
obnovi. Bog vam povrni. 

Čiščenje cerkve:
10. 7. – 3. skupina (vodja: Stanka Kozel)

17. 7. –  4. skupina (vodja: Andreja Bečan)
24. 7. –  5.skupina (vodja: Francka Strušnik)

31. 7. -  6. skupina (vodja: Marta Štrukelj)

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

Romanje s kolesi na Brezje
V soboto, 17. 7., bomo s kolesi poromali na Brezje. Odhod izpred 
kapelice pod cerkvijo bo ob 4.30 uri zjutraj. Prijave oz. informacije 
ga. Minka Mihovec na tel. 031/299-911. Lepo vabljeni, da skupaj 
poromamo k Mariji Pomagaj.

Krištofova nedelja
Krištofovo nedeljo bomo obhajali 25. 7. Po vseh mašah bo blagoslov 
vozil. Ob tej priložnosti bomo delili nalepke, hkrati pa ste vabljeni, da 
darujete za sklad MIVA, ki oskrbuje naše misijonarje s prevoznimi 
sredstvi. V imenu misijonarjev se že vnaprej iskreno zahvaljujem za 
vsak vaš dar. 

Svetovni dan starih staršev
Da ne bi bili ostareli pozabljeni, je papež Frančišek ustanovil 
Svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki ga bomo v vsej Cerkvi 
obhajali na četrto nedeljo v juliju, torej v bližini praznika sv. Joahima 
in Ane. Ob tem dnevu bomo tudi v naši župniji organizirali srečanje 
starih staršev in ostarelih. To nedeljo bo sveta maša namesto ob 8.30 
ob 10.30. Pri tej sveti maši bomo posebno pozornost izkazali starim 
staršem in ostarelim. Pri maši bo tudi možnost za prejem bolniškega 
maziljenja. Za prejem tega zakramenta je potrebno, da prej opravite 
sveto spoved. Možnost za sveto spoved bo pol ure pred sveto mašo.
Po maši bo v dvorani Valentina oblaka sledilo kosilo za stare starše in 
ostarele. Gospodinje naprošam za pecivo, ki ga lahko v nedeljo 
zjutraj prinesete v avlo pastoralnega doma. Lepo vabljeni. 

God sv. Jakoba starejšega
V zboru dvanajsterih apostolov, ki jih je bil Jezus izbral iz vrst svojih 
številnih učencev, sta bila dva Jakoba. Med prvimi je bil za apostola 
poklican Jakob (25. 7.), zato je ob njegovem imenu vzdevek 'starejši' 
(po apostolski službi, ne po letih), malo kasneje pa je Jezus poklical 
še Jakoba, Alfejevega sina, ki mu pravimo 'mlajši'.
Podružnica na Petelincu je posvečena sv. Jakobu starejšemu. Sv. 
maša na Petelincu bo na godovni dan, v soboto, 24. 7., ob 20.30. 
Lepo vabljeni! 

Praznik Marijinih staršev - svetega Joahima in Ane
Moja rojstna župnija v Tunjicah je posvečena sv. Joahimu in Ani. Tam 
stoji mogočna romarska cerkev sv. Ane. Posebej slovesni romarski 
shod je prav na praznik (letos ponedeljek, 26. 7.) Lepo vabljeni na 
romarski shod k maši v cerkev sv. Ane in Joahima ob 10.00. Sveta 
starša Device Marije sta posebej močna priprošnjika za žene, ki ne 
morejo imeti otrok in za matere in očete, da bi v polnosti živeli svoje 
poslanstvo.

Maša na Šmarni gori
V soboto, 31. 7., vabljeni na Šmarno goro k zaobljubljeni sv. maši ob 
7.30. 

Napovedni koledar:

1. 8. do 5. 8. – romanje mladih v Međugorje (Mladifest) 
6. 8. – prvi petek

7. 8. – prva sobota
6. 8. – začetek 9-dnevnice pred Marijinim vnebovzetjem

15. 8. – praznik Marijinega vnebovzetja
19. 8. – Priprava na krst

20. 8. – Katehetski sestanek
21. 8. – romanje s kolesi na svete Višarje

22. 8. – Krstna nedelja
23. 8.-27. 8. – poletni oratorij

28.8. – 31.8. – počitnice z Jezusom na morju
29.8. – žegnanje sv. Marjeta

Romanje v Medžugorje na »Mladifest«
V začetku meseca avgusta, 1. 8.–5. 8.,bomo z mladimi
 poromali na festival mladih v Marijino mesto 
Međugorje. Vse zainteresirane vabim, da mi 
svojo prijavo čim prej sporočite. 
Vabljeni mladi po letih in mladi po srcu.

 
Nedelja, 1. 8. 2021
18.00 – Molitev Rožnega venca
19.00 – Slovesna otvoritev festivala - sv. Maša
21.00 – Češčenje Sv. Rešnjega telesa

Ponedeljek, 2. 8. 2021
6:00 – 6:40 – Molitev Rožnega venca na Crnici
10.00 – Jutranja molitev
10.30 – Pričevanja in predavanja (do ~12h)
12.00 – 17:00 – prosto
17.00 – Pričevanja in predavanja
18.00 – Molitev Rožnega venca
19.00 – sv. Maša
20.30 – Molitev ob svečah in Češčenje Križa

Torek, 3. 8. 2021
10.00 – Jutranja molitev
10.30 – Pričevanja in predavanja (do ~12h)
12.00 – 17:00 – prosto
17.00 – Pričevanja in predavanja
18.00 – Molitev Rožnega venca
19.00 – sv. Maša
20.30 – Procesija z Marijinim kipom
21.30 – Češčenje Sv.Rešnjega telesa

Sreda, 4. 8. 2021
10.00 – Jutranja molitev
10.30 – Pričevanja in predavanja (do ~12h)
12.00 – 17:00 – prosto
17.00 – Pričevanja in predavanja - Cenacolo
18.00 – Molitev Rožnega venca
19.00 – sv. Maša
21.15 – Predstava komune «Cenacolo» na odru zadaj

Četrtek, 5. 8. 2021
10.00 – Jutranja molitev
10.30 – Pričevanja in predavanja (do ~12h)
12.00 – 17:00 – prosto
17.00 – Pričevanja in predavanja
18.00 – Molitev Rožnega venca
19.00 – sv. Maša
20.30 – 21.30 – Češčenje Sv. Rešnjega telesa
21.30 ~ 23.00 – Koncert in zaključek festivala

Zahvale
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki karkoli dobrega naredite v prid naše župnije. 
Iskrena hvala vsem, ki ste si na dan celodnevnega čaščenja vzeli čas za molitev 
in sveto mašo. Hvala, da ste živi kamni župnije. Hvala vsem, ki ste bili na 
poseben način vključeni v pripravo praznovanja - čistilkam, krasilkama, 
pevcem, pritrkovalcem, ministrantom, Patriciji za oblikovanje programa, 
gasilcem za izposojo miz in šotora, vsem, ki ste poskrbeli za pecivo in pijačo, 
skavtom za strežbo, vsem, ki ste pripravili in okrasili mize.  Bog vam povrni!

• Božji otroci so postali:
Jan Jurjevec, Seničica
Luka Planinšek, Preska
Ula Kuralt, Preska
Lan Planinšek, Preska

Mesec junij:

 • K Bogu so odšli:    
Slavko Omejc (67) 

Nedelja, 18. 7., bo krstna. 
Priprava na zakrament sv. krsta bo v četrtek, 

15. 7., ob 20.00 v župnišču. 
Potrebne so predhodne prijave.


