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V NEBO VPIJOČI GREH

Te dni lahko podpišemo peticijo francoskemu predsedniku Emma-
nuelu Macronu, ki je kot svojo prednostno nalogo v času predsedo-
vanja Evropski uniji napovedal vpis pravice do smrti nerojenega 
otroka v Evropsko listino temeljnih pravic. Pri govorjenju o splavu se 
vedno uporablja beseda pravica. Večjega licemerja si že ne bi mogli 
predstavljati. Kajti pravica se tukaj daje izključno odraslemu, ki ima 
vsa sredstva, da umori otroka, in se jemlje otroku, ki nima ne 
sredstva ne kraja, kamor bi lahko ubežal. Njegov življenjski prostor 
omejujejo stene maternice, ki je opremljena za zibelko življenja, a se 
je spremenila v celico smrti. Tukaj ga stoodstotno doseže eno od 
morilskih sredstev, s kakršnimi se ugonablja nasprotnike v vojni, 
kaznjence, jetnike, sovražnike … Zaman se umika sterilnemu 
morilskemu orožju. Visoko specializirani po ubijanju hlepeči 
intelektualci so izumili zares učinkovite usmrtitve: otroka izstradajo 
ali zadušijo, izsesajo, razžrejo s kislino, razmesarijo s kleščami … res 
krvava rihta. 
Isti javni delavci, ki se zavzemajo za pravice ubogih, manjšin, 
obrobnih, v ta krog za čuda ne vključijo nerojenih otrok. Poljska, ki je 
omejila pravico do splava, je morala poslušati očitke Evropske unije o 
omejevanju in kršitvi človečanskih pravic … Dejansko se v abortivni 
industriji obračajo milijarde. Tukaj je vsa poanta. Krvav denar. Na 
svetu je lani umrlo za splavom dvanajstkrat več oseb kot za covidom, 
ki so ga bila polna vsa poročila. Kdo pa je omenjal teh 43 milijonov 
splavljenih otrok? Katera je na svetu še bolj uboga, nemočna in 
brezpravna skupina ljudi kot nekaj tednov ali mesecev star otrok v 
telesu matere? V Sloveniji na leto umre štiri tisoč nerojenih otrok, 
čeprav imamo v Ustavi zapisano, da je človeško življenje nedotaklji-
vo. Sveta Mati Terezija je rekla: »Kako naj dosežemo, da na svetu ne 
bo vojn, dokler ubijamo nerojene otroke?«
Zato v župniji molimo, da bi se to zlo zmanjšalo in izginilo. V Sloveniji 
imamo ustanove, ki osveščajo in pomagajo materam v stiski, da 
namesto splava izberejo življenje, kot so Iskreni.net, Zavod Živim, 
Zavod Biser in še kakšen ter seveda Karitas. 

s. Snežna Večko

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

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

Jutranja adoracija
Vsak dan od ponedeljka do petka 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

»'Iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta.'« (Lk 6,45)

Ponedeljek 21. 2. 2022 18.30 + Marina Klopčič, obl.
Peter Damiani, šk.-uč.; Irena, dev.  ++ rajni  
Torek 22. 2. 2022 18.30 +Peter Bečan, god
SEDEŽ APOSTOLA PETRA  Po namenu (A)
Izabela, red.  
Sreda 23. 2. 2022 6.30  za zdravje
Polikarp, šk.-muč.; 18.30  Po namenu (A)
Montan Toledski, šk.  
Četrtek 24. 2. 2022 18.30 + Mimi Bečan
Matija, ap.; Sergej, muč.  Po namenu
Petek 25. 2. 2022 18.30 ++ rajni
Alojzij in Kalist, muč;  v zahvalo
Taras, šk.  
Sobota 26. 2. 2022 18.30 za domovino na čast
Aleksander, šk.   usmiljenemu Jezusu
Nestor, muč.  Po namenu (A)

Nedelja 27. 2. 2022 7.00 za žive in rajne farane
8. nedelja med letom 9.30 + Rozka Frahm
Gabrijel Žal, M. B., red.;  po namenu (A)
Beza, muč. 18.30 ++Marija in Vinko Kršinar
  
 

 
  
 
 

»Jezus se je vrnil od Jordana poln Svetega Duha in Duh ga 
je vodil štirideset dni po puščavi« (Lk 4,1)

Ponedeljek 28. 2. 2022  18.30 +Anton Kršinar, 7. d.
Osvald (Ožbolt), šk.; Roman, op.  Mihaela Jenko, 7. d.  
Torek 1. 3. 2022  18.30 za spreobrnitev bratov
albin (Zorko), šk.; Feliks, pp  po namenu (A)
Sreda 2. 3. 2022 10.00  ++starši Zavašnik in Martin
++ PEPELNICA 18.30 za mir
Angela, red. ust.; Luka, men.    
Četrtek 3. 3. 2022 18.30 za domovino
Kunigunda, ces.;   po namenu (A)
Marin in Asterij, muč.
Petek 4. 3. 2022 18.30 za katoliške vrtce
PRVI PETEK  + Marija Klopčič
Kazimir, kr.; Lucij, pp
Sobota 5. 3. 2022 7.15 fatimska pobožnost
PRVA SOBOTA 8.00 za duhovne poklice
Hadrijan, muč.; 18.30 + Tomaž Mlakar, obl. 
Olivija (Livija), muč.  po namenu (A)
Nedelja 6. 3. 2022 7.00 za žive in rajne farane 

1. POSTNA NEDELJA 9.30 ++Anton in Marija Komatar
Fridolin (Miroslav), op.;  po namenu (A)
Marcijan, šk.-muč. 18.30 + Franc Dermota, Kotek
  
 

 
  
 
 



Srečanje ministrantov
V soboto, 5. 3., ob 8.00 bo srečanje za ministrante. Dobimo se v 
cerkvi pri sv. maši. Tema srečanja bo ministriranje v svetem 
velikonočnem tridnevju. Prosim za zanesljivo udeležbo. Ministrante, 
ki se srečanja ne bi mogli udeležiti, prosim, da mi to sporočijo. Po 
vajah bo sledil šport. S seboj imejte primerno športno opremo in 
obutev. Dosedanji in novi ministranti lepo vabljeni.

Katehetski sestanek
V ponedeljek, 28. 2., ob 8.15 bomo imeli kateheti redno mesečno 
srečanje v župnišču. Lepo vabljeni.

Pepelnica
Na sredo po pustnem torku nastopi pepelnica in s pepelnično sredo 
se začenja post. Na samo pepelnično sredo pa velja strogi post. 
Liturgična barva mašnih oblačil bo vijolična, ki je barva spokornosti 
in skesanosti. Pri sv. maši bo obred pepeljenja. Mašnik je s pepelom 
»lanskih« oljk pokrižal čela vernikom in izrekel znane biblijske 
besede: »Spominjaj se, da si prah in da v prah se povrneš.« Prav je, 
da na pepelnico sklenemo, v čem bo naš post. Da mi bo post 
koristil, se moram najprej vprašati, v kakšnem položaju nesvobode 
se nahajam ter kaj lahko naredim , da mi bo Bog naklonil to 
svobodo za dobro. Po drugi strani pa nas postni čas vabi, da 
okrepim samega sebe. Živimo nek način življenja, ki nas dela 
mehkužne. To jemlje človeku življenjsko kondicijo. Post kot spokor-
na vaja nam lahko pri tem pomaga. Ko se postim, krepim svojo 
voljo, in ko doživim krize in skušnjave, ko drug drugemu pomaga-
mo premostiti te krize in skušnjave, postajamo okrepljeni in bolj 
odporni. 40 dni je ravno doba, ko se dejansko z Božjo milostjo lahko 
spremenimo in postanemo bolj trdni za dobro in bolj odporni na 
vse slabo. 

Postna postava
Cerkev za postni čas določa tudi posebne oblike spokornosti. Strogi 
post je na pepelnično sredo (letos 2. 3.) in na veliki petek (letos 
15. 4.). Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se 
zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do 
začetka 60. leta. Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v 
letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s 
kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. 
Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta. Kadar 
je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v 
družini (poroka, pogreb …), post in zdržek odpadeta.

Pobožnost križevega pota na postne petke in nedelje 
Premišljevanje skrivnosti odrešilnega Kristusovega trpljenja je še 
posebej lepa oblika molitve. Vabim vas k pobožnosti križevega pota, 
da skupaj s svojo navzočnostjo pokažemo Gospodu hvaležnost za 
njegovo odrešilno trpljenje. Križev pot bomo molili vsak postni 

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)

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

Veroučne počitnice
V tednu 21. 2.–25. 2. bodo imeli veroučenci veroučne počitnice.

Torkova molitev ob 21.15
Vsak torek se bomo preko Zooma povezali v molitvi rožnega venca iz 
kapele Presvetih src v župnišču. Molitev bomo namenili za 
blagoslovljeno delo v vseh skupinah, ki bogatijo pastoralno življenje 
v naši župniji. Skupna molitev voditeljev in članov skupin želi biti 
del sinodalne poti, ki jo živimo pod geslom »Hodimo skupaj!«. 

Biblična šola
V sredo, 23. 2., ob 17.00 bo v učilnici sv. Jožefa v pastoralnem domu 
potekala biblična šola v okviru Zavoda biblično gibanje. Šolo lahko 
spremljate v živo ali pa preko Zooma. Za povezavo mi pošljite mail. 

Birmanska nedelja
Nedelja, 27. 2., je birmanska. Pri maši ob 9.30 sodelujejo naši 
birmanci.

Prvi petek
Petek, 4. 3., je prvi v marcu. Ta dan bom obiskoval bolne in onemo-
gle po domovih. Če bi še kdo, poleg tistih, ki jih že redno obiskujem, 
želel obisk duhovnika, naj mi to sporoči. Vabim vas torej k obhajanju 
prvega petka – sveta spoved, pobožnost križevega pota, obisk svete 
maše, pri kateri poskušam čim bolj dejavno sodelovati, in prejem 
svetega obhajila. Na prvi petek več molimo in z dobrimi deli ter 
premagovanji zadoščujemo za vse, ki ne verujejo, ne molijo, ne 
ljubijo in ne upajo. Po večerni sveti maši bo molitvena ura za 
posvečene Jezusovemu srcu v cerkvi. Med molitveno uro bo 
priložnost za sv. spoved. Od 21.00 do 23.00 bo Najsvetejše izpostav-
ljeno v kapeli sv. Družine v pastoralnem domu. 

Prva sobota, fatimska pobožnost
Sobota, 5. 3., je prva v marcu in je posvečena češčenju 
brezmadežnega srca Device Marije. Ta dan bo ob 7.15 molitev 
rožnega venca na fatimski način v cerkvi, sledila bo sv. maša. Lepo 
vabljeni.

Čiščenje cerkve:

26. 2. – 6. skupina (vodja: Marta Štrukelj)
5. 3. – 1. skupina (vodja: Anica Zupančič)

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 marcu bo 20. 3. 
Priprava na krst bo v četrtek, 

17. 3., ob 19.30 v cerkvi. 
Dobrodošle predhodne prijave

Napovedni koledar

7. 3. – tajništvo ŽPS
9. 3. – srečanje Karitas
13. 3. – križev pot Golo Brdo mladi
14. 3. – seja ŽPS
15.3. – SBP za odrasle
16. 3. – Karitas delitev hrane
17. 3. – priprava na krst
18. 3. – križev pot 4.–6. r.
19.3. – teden družine, dan staršev, postni večer
20.3. – križev pot Golo Brdo ŽPS

petek pol ure pred večerno mašo. 
Križev pot in sveta maša bosta v cerkvi! Prav tako bo križev pot 
potekal vsako postno nedeljo ob 15.00 na Golem Brdu. Na 5. 
postno nedeljo bomo skupaj z ostalimi župnijami naše dekanije ob 
15.00 molili križev pot po poti k sv. Marjeti.

Križev pot na postne nedelje pripravljajo:
1. postno nedeljo (6. 3. – Golo Brdo) birmanci, 
2. postno nedeljo (13. 3. – Golo Brdo) mladi, 
3. postno nedeljo (20. 3. – Golo Brdo) ŽPS,
4. postno nedeljo (11. 3. – Golo Brdo) sodelavci Karitas, 
cvetno nedeljo (10. 4. – v cerkvi v Preski) zakonske skupine.

Biblična skupina
V četrtek, 3. 3., ob 20.00 bo v pastoralnem domu srečanje biblične 
skupine. Vabljeni ljubitelji poglabljanja v Besedo Življenja. 

Križev pot z veroučenci:
• 4. 3. – 1. , 2. in 3. r.
• 18. 3. – 4., 5. in 6. r.

Križev pot na petek pred cvetno nedeljo
Na petek, 8. 4., pol ure pred sv. mašo pripravijo naši skavti.

Rahelin  vrtec - hiša  otrok  Montessori vabi  k  vpisu  otrok  
v  vrtec za  šolsko  leto  2022/2023.
Vpis bo potekal do 15. 3. 2022. Prijavnico najdete na spletni strani 
www.rahela.si/vpis. Izpolnjeno in podpisano nam jo, do omenjene-
ga datuma, pošljite na info@rahela.si ali

Rahelin vrtec - hiša otrok Montessori, 
Preška cesta 33, 1215 Medvode.

Dan odprtih vrat Rahelinega vrtca -hiše otrok Montessori
bo v četrtek, 3. 3. 2022.
Vrata vrtca bodo odprta od 9. do 15. ure, ves čas bo nekdo od 
zaposlenih na voljo, da vam razkaže vrtec in da se seznanite z 
delom, ki poteka v njem. Vabljeni vsi, ki se zanimate za vpis otroka v 
vrtec, kot tudi tisti, ki bi se zgolj želeli seznaniti z našim delom!
Za ogled se je potrebno najaviti na info@rahela.si.

Zakonski pevski zbor
Porodila se je želja po mešanem pevskem zboru naših zakoncev. 
Zbor naj bi pel enkrat na mesec pri sveti maši ob 9.30. Zbor bi imel 
vaje eno uro pred sveto mašo, torej ob 8.30. Prvo srečanje bi imeli v 
nedeljo, 3. 4., ob 8.30 v dvorani Valentina Oblaka. Kdor bi pel v 
zakonskem pevskem zboru, naj mi sporoči. 
Pevci lepo vabljeni.

Molitev pred Najsvetejšim

Ponedeljek 17.00–18.00 – tiho češčenje Najsvetejšega

Torek po sveti maši vodeno tiho češčenja Najsvetejšega

Petek ob 15.00 ura Božjega Usmiljenja v Cerkvi, 
15.30–18.00 tiho češčenje Najsvetejšega 

(razen če je pogreb s sveto mašo, tisti čas ne bo izpostavljeno)


