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SADOVI SVETEGA OBHAJILA

Zakrament evharistije, podarjen pod podobo hrane, ima v duši iste 
duhovne učinke, kot jih v telesu fizično povzročita kruh in vino.
- Kruh hrani telo, evharistija hrani dušo. Krepi naše življenje ljubeče 
združenosti z Bogom, odvrača hudobne duhove, ki trepetajo, ko vidijo v nas 
njega, ki jih je premagal. Evharistija zmanjša v nas žarišče sebičnosti in 
sprijenosti.
- Kruh povrne moč telesu, evharistija povrne moč duši. Maša in obhajilo 
odtehtata in pokrijeta pred Bogom naše žalitve, našo brezobzirnost in 
nehvaležnost. Použijeta malomarnost majhnih grehov. Napravita nas tudi 
bolj budne, bolj pozorne na to, da bi ugajali našemu blagemu Odrešeniku.
- Kruh daje rast življenju telesa, evharistija življenju duše. Evharistija je 
zlasti zakrament duhovne rasti. Pri vsakem obhajilu z rastjo milosti in 
ljubezni v naši duši raste življenje Svete Trojice.
- Kruh razveseli naše telo, evharistija razveseli našo dušo in jo napolni z 
duhovnimi slastmi, ki se jih naš okus nikoli ne naveliča.
Pred obhajilom duhovnik moli takole: »Uživanje tvojega telesa in krvi, 
Gospod Jezus Kristus, naj mi ne bo v obsodbo in pogubljenje, marveč naj 
mi bo po tvoji dobroti varstvo in zdravilo za dušo in telo.« Ignacij Antiohijski 
govori o Kristusu, ki je »edini zdravnik duše in telesa obenem, Bog v mesu 
in na dnu smrti, resnično življenje, rojeno iz Marije in Boga«. Vrh tega pred 
obhajilom izgovorimo besede: »Gospod nisem vreden, da prideš k meni, 
ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša.« To ozdravljenje meri 
najprej na srce, v katerem se rojeva vsakršno zlo (prim. Mr 7,21). Kristus 
razodeva prav najgloblje misli mnogih src in nas pripravlja, da bomo izbrali 
in se odločili z ozirom na to, kar je dobro, koristno in kar je njemu všeč. Ta 
izbira zahteva pomoč milosti, pomoč Boga, ki v nas povzroči hotenje in 
uresničenje tega hotenja, da bi delali za svoje odrešenje in odrešenje vseh.
Po obhajilu s Kristusovim telesom Bog pride obiskat našo dušo. Razsvetli 
naš um, da ga more osredotočiti na resnico; pomaga nam odkriti resnico, ki 
nas osvobaja, in privoliti vanjo v veri. Pride okrepit našo voljo, da ji pomaga 
ljubiti in delati dobro. Predvsem pa Bog usmeri našo svobodo k najvišjemu 
Dobremu: k ljubezni srca Svete Trojice. Naš spomin očiščuje vseh 
negativnih spominov, vseh nečistih, ranjenih in žaljivih podob, ki ostajajo v 
nas. Božji obisk v evharistiji pomiri našo domišljijo, da bi si skušala 
predstavljati stvari od zgoraj. Pri vsakem obhajilu Bog udejanji, obudi 
sedem darov Svetega Duha, ki smo jih prejeli pri krstu; da nam moč, da 
karizme sprejemamo in razvijamo za služenje bratom in sestram.                                                                                                                                     
Po knjigi Evharistija, ljubezen svetnikov povzel Miha Lešnjak

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 
usmiljenja.

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

»Razveselite se tisti dan in poskočite od sreče, kajti vaše 
plačilo v nebesih je veliko.« (Lk 6,23a)

Ponedeljek 7. 2. 2022 18.30 + Mirko Dobnikar
Koleta, red.  za zdravje  
Torek 8. 2. 2022 18.30 ++ Marinko
Hieronim, red.;  +Benjamin Grabrijan
slovenski kulturni praznik  
Sreda 9. 2. 2022 6.30  + Marija Klopčič
Apolonija (Polona), muč. 18.30  + Mihael Pregrad 
Četrtek 10. 2. 2022 18.30 + Vida Kovačič, obl.
Sholastika,red.  + Antonija Bečan, obl.
Petek 11. 2. 2022 18.30 +po namenu
Lurška Mati Božja -  + za zdravje (J. J.)
svetovni dan bolnikov  
Sobota 12. 2. 2022 18.30 +Marija Košir (Vaše)
Evlalija, dev.  + Genovefa Stanonik, 
  30. dan

Nedelja 13. 2. 2022 7.00 + Janez Ham
6. nedelja med letom 9.30 za žive in rajne farane
Kristina, vd.  ++ rajni (J. J.)
 18.30 ++ starši Močnik
  
 

 
  
 
 

»In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim.«
 (Lk 6,31)

Ponedeljek 14. 2. 2022  18.30 + + rajni (J. J.)
Valentin (Zdravko), muč.  + Jože Guzelj  
Torek 15. 2. 2022  18.30 ++ rajni (J. J.)
Klavdij, red.  +Zdravko Kopač, god
Sreda 16. 2. 2022 6.30  + Andrej Kladnik
Julijana, muč.  18.30 ++ rajni (J. J.)    
Četrtek 17. 2. 2022 18.30 ++rajni Klopčič in Bojanič
Sedem ustanoviteljev servitov  ++ rajni
Petek 18. 2. 2022 18.30 + Milan Puhan, 30. dan
Heladij, šk.  + Marija Luštrik, obl.
Sobota 19. 2. 2022 18.30 + Vojko Luštrik
Bonifacij, šk.  + Ivan Dobnikar   

Nedelja 20. 2. 2022 7.00 + Benjanim Grabrijan 

7. nedelja med letom 9.30 za žive in rajne farane 
Leon Sicilski, šk.  + Alojzija Petač, obl.
 18.30 + Peter Šušteršič, god
  
 

 
  
 
 



Zahvala za sodelovanje na Svetopisemskem maratonu
Dragi bratje in sestre, šest dni neprekinjenega branja Svetega 
pisma je za nami in prisrčno se vam zahvaljujemo, da ste prispevali 
svojo uro, nekateri tudi več ur branja Božje besede, ki vse dela novo. 
Spet drugi ste brali Sveto pismo v svojih skupnostih, župnijah, 
doma v družini. Hvala vam, da smo ponesli besede upanja na vse 
konce naše drage Slovenije, čez mejo in celo na druge celine. Hvala 
vam za vaš velikodušni odziv, bralo nas je blizu 1000 bralcev po 
Zoomu in še mnogo bralcev na 60 mini maratonih.

Tajništvo ŽPS
V ponedeljek, 7. 2., ob 19.30 bo v avli pastoralnega doma sestanek 
tajništva ŽPS. Člani lepo vabljeni. 

Slovenski kulturni praznik
Beseda kultura izvira iz latinščine in pomeni skupek dosežkov, 
vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja in 
ustvarjanja. Prav tako pomeni kultura tudi oplemenitenje, izpopoln-
jenje in gojenje zlasti človekovih nravi, načina življenja in človekove-
ga okolja. Najpogosteje v vsakdanjem življenju povezujemo kulturo z 
omikanostjo, izobrazbo in umetnostjo. Slovenska kultura je torej po 
definiciji celota materialnih in nematerialnih stvaritev slovenske 
družbe, pa tudi plemenitenje, izpopolnjevanje in gojenje človekove 
nravi in načina življenja ter okolja v slovenskem duhu in vrednotah. 
Zavedajmo se tega in spoštujmo vse to! Tako bomo na najboljši način 
praznovali 8. svečan – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik!

Srečanje Karitas
V torek, 8. 2., bo po večerni maši v avli pastoralnega doma občni 
zbor župnijske Karitas. Lepo vabljeni. 

Svetovni dan bolnikov
Za 30. svetovni dan bolnikov, ki bo kot vsako leto 11. februarja na 
god lurške Matere Božje, je papež Frančišek napisal poslanico z 
naslovom:

»Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče« (Lk 6,36).

PREJEM NEDELJSKEGA SVETEGA OBHAJILA NA DOMU
Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, 
bo živel vekomaj. (Jn 6,51)

Duhovniki in domači naj skrbijo, da bodo bolniki in ostarele osebe 
mogli prejemati obhajilo. Zato Cerkev dovoljuje, da prinašajo 
obhajilu bolnikom tudi primerni laiki, izredni delivci obhajila. (iz 
malega obrednika)

Kdor zaradi bolezni ali onemoglosti ne more prihajati k nedeljski 
sveti maši ter jo spremlja preko televizijskega ali radijskega 
sprejemnika, ima možnost prejema  svetega obhajila na domu. 
Svojce tudi naprošamo, da o tej možnosti obvestite svoje domače ter 
tiste, ki so hodili k sveti maši, pa sedaj zaradi bolezni ali starosti ne 
morejo prihajati k nedeljskemu bogoslužju.
Željo za prejem svetega obhajila sporočite izrednim delivcem 
obhajila. Prinašali ga bomo ob nedeljah po maši, ki je ob 9.30.

Vaše in Goričane: s. Meta 031 236 729
Preska in Žlebe: Primož 031 440 940
Medvode in Svetje: Iztok 040 813 509
Seničica in Golo Brdo: Miha 070 672 331

Razstava ob nedelji Božje Besede v knjižnici Medvode
Na tretjo nedeljo med letom, ki je bila letos 23. 1., smo praznovali 
nedeljo Božje besede. Nedelja Božje besede je najprej praznik 
hvaležnosti za neizmerni dar Besede, po kateri želi Bog vstopiti v 
odnos z vsakim človekom. To je dan, ki povezuje vse ljudi, ki so Bogu 
hvaležni za njegove besede, ki so nam izročene po Svetem pismu. Ta 
dan nam daje priložnost za razmislek, kako bolje »ravnati z Božjo 
besedo« (2 Tim 2,15) na vseh ravneh življenja. Pa ne samo ravnati z 
njo, ampak kako po njej tudi živeti in si za njeno izpolnjevanje 
prizadevati vsak dan.

Ker verjamemo, da je Božja beseda beseda, ki človeka pomiri, ki v 
življenje človeka posveti kot sonce, in ker verjamemo, da ta beseda 
ni samo beseda, temveč je več kot to, je luč, je svetloba in, če 
zaključim z besedami našega župnika g. Jureta Koželja, danes bolj 
kot kadar koli ljudje v teh razmerah, v katerih smo, ravno to luč, to 
svetlobo potrebujemo. S tem namenom je v knjižnici Medvode od 
23. 1. do vključno 11. 2. pripravljena razstava fotografij s priloženimi 
svetopisemskimi citati na temo nedelje Božje besede.

Četudi samo ena beseda, ki se mimoidočemu vtisne v spomin in o 
kateri razmišlja, je lahko to povsem dovolj, da je Božja beseda 
izpolnila svoje poslanstvo med ljudmi. Zatorej še vedno lepo 
vabljeni, da si razstavo tudi v živo ogledate. Naj se vas dotakne!

Žiga Mlinar, vodja odseka za oznanjevanje pri ŽPS

Čiščenje cerkve:

12. 2. – 4. skupina (vodja: Andreja Bečan)
19. 2. – 5. skupina (vodja: Francka Strušnik)

Če bi se še kdo želel priključiti
 skrbi za urejenost 

naše župnijske cerkve, 
naj sporoči na tel. 051/303–164.

Krstna nedelja

Krstna nedelja v februarju bo 20. 2.
 Priprava na krst bo v četrtek, 17. 2., 

ob 19.30 v cerkvi. 
Dobrodošle predhodne prijave.

Napovedni koledar

21. 2.–25.2. – zimske počitnice
23. 2. – biblična šola
27. 2. – birmanska nedelja
28. 2. – katehetski sestanek
2. 3. – pepelnica, skupina za starejše
3. 3. – dan odprtih vrat Rahelinega vrtca; biblična skupina
4. 3. – 1. petek; križev pot 1.–3.r.
5. 3. – 1. spoved za prvoobhajance
6. 3. – 1. postna nedelja; križev pot Golo Brdo (8. in 9. razred)
8. 3. – SBP za odrasle

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.
Naj nas nagovarjajo besede papeža Frančiška iz letošnje poslanice: 

»Dragi bratje in sestre, priprošnji Marije, ki je zdravje bolnikov, 
izročam vse bolnike in njihove družine. Združeni s Kristusom, ki 
nosi na sebi vse bolečine sveta, naj najdejo smisel, tolažbo in 
zaupanje. Molim za vse zdravstvene delavce, da bi bogati v 
usmiljenju bolnikom skupaj s primernim zdravljenjem nudili tudi 
svojo bratsko bližino. Vsem iz srca podeljujem svoj apostolski 
blagoslov.«

Spovedni dan za naše prvoobhajance 

Spovedni dan za prvoobhajance 
ne bo 12. 2., kot je zapisano v 
župnijskem koledarju, 
ampak bo v soboto, 5. 3.

Duhovne vaje po koščkih za birmance
V soboto, 12. 2., bo 2. srečanje v sklopu duhovnih vaj v pripravi na 
sveto birmo. Srečanje bo v cerkvi in preko Zooma. Dobimo se ob 
15.30. Birmance izročam v vaše molitve.

Predavanje za starše birmancev
V ponedeljek, 14. 2., bo zvečer ob 20.00 preko spleta organizirano 
predavanje za starše birmancev na temo »pasti interneta«. Starši 
bodo povezavo in geslo prejeli po elektronski pošti.

Seja ŽPS
V ponedeljek, 14. 2., ob 19.30 bo v pastoralnem domu redna seja 
pastoralnega sveta naše župnije. Sejo bomo začeli s sveto mašo v 
cerkvi ob 18.30. 

Srečanje SBP
V torek, 15. 2., ob 10.00 bo v pastoralnem domu srečanje skupine 
odraslih bralcev za Slomškovo bralno priznanje.

V torek, 15. 2., ob 19.30 vabim vse ključarje na 
letno srečanje, ki bo v avli pastoralnega doma. 
Skupaj bomo ovrednotili gospodarsko plat 
župnijskega življenja in pregledali izzive 
začetega leta.

Seja ključarjev


