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... da bi ohranili in pridobili mir na svetu …

Ko se je v Fatimi trem pastirčkom prikazal angel v letu 1916 in Devica 
Marija v letu 1917, je divjala prva svetovna vojna, ki je morila tudi 
portugalske može in fante. Na drugem koncu Evrope pa sta Trocki in Lenin 
pripravljala oktobrsko revolucijo, ki je prinesla komunistično oblast in z njo 
milijone in milijone mrtvih. Angel se je pri drugem prikazanju poleti 1916 
predstavil kot »angel varuh, angel Portugalske«. Pastirčkom je naročil, naj 
stalno darujejo molitve in žrtve, da bodo za svojo domovino pridobili mir. 
Kakšno povabilo: če ima Portugalska svojega angela varuha, ga ima tudi 
Slovenija, tudi Ukrajina in Rusija. Molimo k angelom varuhom evropskih 
narodov in narodov vsega sveta. Neprestano darujmo molitve in žrtve, da 
se ohrani in pridobi mir. Že pri prvem prikazanju, 13. maja 1917, je Marija 
naročila otrokom, naj vsak dan molijo rožni venec, da bodo izprosili svetu 
mir in konec vojne. To je ponovila tudi pri tretjem prikazanju, 13. julija 
1917, in pri petem prikazanju, 13. septembra 1917, ko se je predstavila kot 
Gospa rožnega venca in napovedala, da se bo vojna končala in se bodo 
vojaki kmalu vrnili domov. Iz tega sklepamo, da molitev, predvsem molitev 
rožnega venca, in žrtev prinašata svetu mir. Po molitvi in žrtvi, darovani z 
ljubeznijo do Boga in ljudi, po Božjem delovanju ljudje postajajo boljši. 
Urejeni medsebojni odnosi ne povzročajo napetosti, ki sprožajo vojne. 
Navsezadnje je greh tisto zlo, ki povzroča vojne. Marija je napovedala 
drugo svetovno vojno, ki bo hujša od prve, če ljudje ne bodo nehali žaliti 
Boga. Napovedala je dve sredstvi, s katerima bi lahko preprečili drugo 
svetovno vojno: poleg brezgrešnega življenja pravočasna papeževa 
posvetitev Rusije Marijinemu Brezmadežnemu Srcu v občestvu z vsemi 
škofi sveta in množično prejemanje zadostilnega svetega obhajila na prve 
sobote. Zadostilno obhajilo naj bi bilo združeno s sveto spovedjo in 
molitvijo rožnega venca ter 15-minutnim premišljevanjem ene ali več 
skrivnosti rožnega venca v družbi z Marijo: vse to v zadoščenje 
Brezmadežnemu Srcu. 
Po Marijinih besedah 5 sredstev zagotavlja svetovni mir: 
1. življenje v prijateljstvu z Bogom
2. molitev, zlasti molitev rožnega venca
3.  sprejemanje žrtev in križev v zadoščevanje za grehe in kot prošnja 
za spreobrnjenje grešnikov
4. obhajanje prvih sobot na fatimski način
5. posvetitev Marijinemu Brezmadežnemu Srcu

povzeto po knjižici Antona Nadraha: Pomen Fatime za naš čas

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 
usmiljenja v cerkev.

Jutranja adoracija
Vsak dan od ponedeljka do petka je v kapeli sv. Družine 
od 5.45 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. 
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Gospod, pústi jo še 
letos, da jo okopljem 

in pognojim. 
Morda bo naposled 

obrodila sad;«'
 (Lk 13,8-9).

Ponedeljek 14. 3. 2022 18.30 + Janez Ham  
Matilda, kr.  ++ Jožefa in Karl Kočar  
Torek 15. 3. 2022 18.30 + Janez Ham 
Ludovika, red.  ++ rajni (G)  
Sreda 16. 3. 2022 6.30  ++ rajni (Neža) 
Hilarij in Tacijan, muč.; 18.30  + Janez Ham 
  po namenu
Četrtek 17. 3. 2022 18.30 za domovino
Patrik, šk.  + Janez Ham 
Petek 18. 3. 2022 (DSO) 10.00 + Janez Ham 
Ciril Jeruzalemski, šk.-uč. 17.30 rožni venec
Anzem, šk. 18.00 križev pot
 18.30 +Anton Kršinar, 30. dan
  +Marija Puhan, 30. dan
Sobota 19. 3. 2022 18.30 + Janez Ham 
JOŽEF, JEZUSOV REDNIK   ++starši in brat Ferlan
  ++ za žive in rajne duh.

Nedelja 20. 3. 2022 7.00 + Jože Kogoj, god
3. POSTNA NEDELJA  za žive in rajne farane
Janez, duh. 9.30 + Franc Dolinar, obl.
  + Brane Šušteršič, obl.
 18.30 + Janez Ham
  
 

 
  
 
 

Ponedeljek 21. 3. 2022  18.30 + Janez Ham
Serapion, muč.  Mihaela Jenko, 30. d.  
Torek 22. 3. 2022  18.30 + Janez Ham
Bazilij, muč.  + Janez Sedej, obl.
Sreda 23. 3. 2022 6.30  + Janez Ham
Rebeka, red. 18.30 + Mihael Pregrad    
Četrtek 24. 3. 2022 18.30 + Janez Ham
Katarina Švedska, red.  ++Ivanka in Franc Bečan
  za domovino
Petek 25. 3. 2022  (DSO)10.00 + Janez Ham
GOSPODOVO   (cerkev)10.00 ++ Stanislava in 
OZNANJENJE MARIJI  Alojz Bukovšek
Materinski dan 17.30 rožni venec
Rebeka, sp. žena 18.00 križev pot
 18.30 +Sonja Tehovnik, obl.
  +Marija Šušteršič, god in r.d.
Sobota 26. 3. 2022 18.30 + Janez Ham
Ludger, šk.  + Marija Bezlaj, obl.
  ++Jože in Helena Žitnik
 
Nedelja 27. 3. 2022 7.00 + Janez Ham
4. POSTNA NEDELJA  za žive in rajne farane
Rupert, šk. 9.30 +Karl Frahm, obl.
Aleksander, muč.  ++ Oblak
 19.00 + + Premože 
 

 
  
 
 

»Ta moj sin je bil 
namreč mrtev in je 

oživel; bil je izgubljen 
in je najden.« 

In začeli so se veseliti
 (Lk 15,24).



• Ponedeljek 17.00–18.00: tiho češčenje Najsvetejšega
• Torek po sveti maši: vodeno tiho češčenje 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)

Seja ŽPS
V ponedeljek, 14. 3., bo seja župnijskega pastoralnega sveta. Sejo 
bomo začeli s sveto mašo in jo nadaljevali v pastoralnem domu. 
Člani lepo vabljeni.

Srečanje SBP
V torek, 15. 3.. ob 10.00 bo v pastoralnem domu srečanje skupine 
odraslih bralcev za Slomškovo bralno priznanje.

Karitas delitev hrane
V sredo, 16. 3., od 17.00 do 18.30 bodo sodelavci Karitas v njihovih 
prostorih pod cerkvijo delili higienske potrebščine in hrano.

Teden družine
Med praznikoma sv. Jožefa (19. marca) in Gospodovega oznanjenja 
(25. marca) tradicionalno obhajamo teden družine.

Na praznik sv. Jožefa se bomo pri sv. maši ob 18.30 posebej 
spomnili staršev in se Bogu zahvalili zanje. Po maši bo kratko 
predavanje o dr. Lambertu Ehrlichu – očetu slovenskega naroda. 
Predavanje bo imel prof. dr. Janez Juhant. Lepo vabljeni. Postno 
predavanje bo takoj po sveti maši v cerkvi. 

Praznik sv. Jožefa (19. 3.)
Evangeliji nam kljub skopim podatkom rišejo sorazmerno jasno 
podobo o Jožefovi osebnosti. Bil je zvest in potrpežljiv mož, pokoren 
Božji volji glede njegovega življenjskega načrta, ob čemer je sprejel 
tudi vse spremljajoče težave. Evangelist Matej ga imenuje 
»pravičen« (Mt 1,19), saj je dojel načrt, ki ga je imel Bog z Marijo, in 
se zavestno vključil vanj tako, da je sprejel, zaščitil in poskrbel za 
svojo družino.
Jožef je zavetnik umirajočih, saj je ob predpostavki, da je umrl pred 
začetkom Jezusovega javnega delovanja, umrl v družbi Jezusa in 
Marije, kar za kristjane predstavlja idealen način, kako zapustiti 
zemeljsko življenje. Jožef je zavetnik očetov, obrtnikov, delavcev in 
krščanskih družin.
Na praznik bo sveta maša zvečer ob 18.30. 

Duhovni odmik za družine na Kureščku.
Za družine bo organiziran duhovni odmik pri Mariji Kraljici Miru na 
Krureščku. Začetek v pretek, 18. 3., z večerjo ob 18.30, zaključek v 
soboto proti večeru. Družine dobrodošle na duhovnem okrepčilu pri 
Mariji na Kureščku.

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

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 
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:
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.

Križev pot z veroučenci:
• 18.  3. – 6. r. in 7. r.
• 25. 3. – družine družinske kateheze
• 1. 4. – skavti 

Križev pot na  prvi petek 
Na petek, 1. 4., pol ure pred sv. mašo pripravijo naši skavti. 

Družinski pevski zbor
Porodila se je želja po mešanem pevskem zboru naših družin. 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
Vsak večer po molitvi 3 delov rožnega venca je nočno češčenje 
Najsvetejšega preko Zooma za mir na svetu. Zoom povezava je 
vedno ista. Povabite še druge, posredujte jim povezavo. Kdor je še 
nima in bi jo želel, naj mi sporoči. 

Čiščenje cerkve:

19. 3. (ali po dogovoru)  – 3. skupina (vodja: Stanka Kozel)
26. 3. – 4. skupina (vodja: Andreja Bečan)

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

28. 3. – katehetski sestanek,  tajništvo ŽPS
1. 4. – prvi petek
2. 4. – srečanje ministrantov, dan za starše birmancev in botrov
3. 4. – dekanijski križev pot na sv. Marjeti
4. 4. – seja ŽPS
6. 4.  – skupina za starejše
7. 4. – spoved veroučencev, biblična skupina
9. 4. – oratorijski dan
10. 4. – cvetna nedelja, župnijsko spovedovanje
 

Srečanje za bralce Božje Besede
V ponedeljek, 21. 3., po večerni sveti maši bo v pastoralnem domu 
srečanje bralcev Božje Besede. Dosedanji bralci in morebitni novi 
lepo vabljeni. 

Biblična šola
V sredo, 23. 3., 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 preko Zooma. Za povezavo mi pošljite mail.

Praznik Gospodovega oznanjenja

Praznik ne spominja samo na Marijin »zgodi se«, saj je pravzaprav 
njen »zgodi se« spomin tistega odrešenjskega »zgodi se«, ki ga je 
izrekla učlovečena Beseda ob prihodu na svet: »Glej prihajam, da 
izpolnim, o Bog tvojo voljo« (Heb 10, 7). Bogoslužje nas ob tem 
praznovanju usmerja na Kristusa in Marijo. Na Kristusa, ki postane 
človek, izpolnjuje Očetovo voljo in tako uresničuje delo odrešenja 
človeškega rodu. Na Marijo, ki s svojim »zgodi se« pristane, da bo 
Kristusova mati, s tem pa stopi v zgodovino odrešenja kot 
soodrešiteljica.Sveti maši na praznik bosta ob 10.00 (pri maši 
sodelujejo otroci vrtca) in ob 18.30. 

Dan za starše in prvoobhajance
V soboto, 26. 3., bo od 15.00 naprej v naši župniji potekal dan za 
prvoobhajance in njihove starše. Dan bomo zaključili z večerno 
sveto mašo. 

Birmanska nedelja
Nedelja, 27. 3., bo birmanska. Pri maši ob 9.30 bodo sodelovali naši 
birmanci. 

Premik ure na poletni čas v nedeljo, 27. 3.
Prehod iz zimskega na poletni čas se letos zgodi v nedeljo, 27. 3. 
Na ta dan moramo ob 2. uri zjutraj ure premakniti za eno uro 
naprej, torej na 3. uro, s čimer bomo prešli na poletni čas. 
Vse večerne svete maše so od nedelje naprej ob 19.00. 

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 omenjenega datuma, 
pošljite na info@rahela.si ali

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


