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Mir med nami

Verjetno se še ne zavedamo v polnosti pomena miru, četudi se 
vojna odvija pred našim pragom, med nami pa pozdravljamo 
žrtve te vojne, tiste, ki so zapustili svoje domove. Pa prihajajo v 
mirno okolje? Menim, da prihajajo v navidezno mirno okolje. 
Vsako zlo ima svoj izvor v majhnem simbolnem dejanju. To 
nakaže Sveto pismo, ko za prvi odklon od Boga uporabi podobo 
ugriza prepovedanega sadu. In tako majhna dejanja netijo 
nemire v naših odnosih. Bolj ali manj velike. Tudi zato je 
pričevanjska moč našega krščanstva tako šibka. Ker hodimo, a 
velikokrat ne skupaj, kot nas vabi sinoda. In kakšna je rešitev? 
Preprosta. Dialog. Bog je svet ustvarjal z besedo. A ne kakrš-
nokoli. Ustvarjal je z dobro besedo, lepo besedo, smiselno 
besedo. Kajti tak svet je ustvaril: dober, lep in smiseln. Takega  
je ustvaril tudi človeka ter vanj položil stvarjensko ustvarjalnost 
in možnost za dialog. In tudi ta naj bi bil tak, kot si ga je zamislil 
Bog: dober v smislu kvaliteten, lep, v smislu, da ne povzroča 
hudega in smiseln, v pomenu, da ne trosi nesmisla in neresnic. 
Nekaj postnega časa je še pred nami in možnosti, da v naše 
dialoge vstopi Božje: to kar je dobro, lepo in smiselno. In 
pričevanjska moč se bo okrepila, pot sinode pa poglobila. 

Matevž Vidmar

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. 

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

»In Jezus ji je dejal: 
'Tudi jaz te ne 

obsojam. Pojdi in 
odslej ne gréši več!'« 

(Jn 8,11b)

Ponedeljek 28. 3. 2022 19.00 + Janez Ham  
Venturin, red  ++ Alojzija Lakič, obl.
  ++Merhar, Jaklin  
Torek 29. 3. 2022 19.00 + Janez Ham 
Jona, muč.  + Vojko Luštrik  
Sreda 30. 3. 2022 19.00  + Janez Ham 
Janez Klimak, men.   ++ rajni (G) 
Četrtek 31. 3. 2022 19.00 + Janez Ham
Benjamin, muč.  za domovino 
Petek 1. 4. 2022 (DSO) 10.00 + Janez Ham 
Hugo, šk. 18.00 rožni venec
PRVI PETEK 18.30 križev pot
 19.00 +Genovefa Stanonik
  +Stanka Kavčič
Sobota 2. 4. 2022 7.15 fatimska pobožnost
Frančišek Paolski, red. ust. 8.00 za duhovne poklice
PRVA SOBOTA 19.00 +Angela Praprotnik
  + Janez Ham 

Nedelja 3. 4. 2022 7.00 za žive in rajne farane
5. POSTNA NEDELJA 9.30 ++Ivan in 
Sikst I., pp-muč.  Ruža Radeljak, obl.
  + Jožefa Krmelj
  (sv. Marjeta) 15.00 dekanijski križev pot
 19.00 + Janez Ham
 

 
  
 
 

»Blagoslovljen kralj, ki 
prihaja v Gospodovem 

imenu!« (Lk 19, 38)

Ponedeljek 4. 4. 2022 19.00 za katoliške vrtce  
Benedikt, red  +Uroš Jaklič, obl.
Torek 5. 4. 2022 19.00 + Janez Ham 
Julijana, red.  + Anton Kršinar  
Sreda 6. 4. 2022 6.30  + Janez Ham 
Viljem,op. 19.00  +Danica Kopač
Četrtek 7. 4. 2022 19.00 + Janez Ham
Herman, red.  + Duško Novkovič
Petek 8. 4. 2022 (DSO) 10.00 za domovino
Julija, red. 18.00 rožni venec
 18.30 križev pot
 19.00 ++starši in Peter Peterlin
  + Janez Ham
Sobota 9. 4. 2022 19.00 + Franc Jarc
Hugo, šk.  +Majda Barbarič, 7. dan
  
Nedelja 10. 4. 2022 7.00 ++Terezija in 
6. POSTNA NEDELJA          Vinko Zdešar
CVETNA 9.30 +Rozka Frahm
Ezekiel, pr.  ++Marija in 
         Anton Komatar
  (cerkev) 16.00 križev pot (zakonci)
  spovedovanje
 19.00 + Slavko Omejc
 

 
  
 
 

Napovedni koledar
11. 4. in 12. 4. – srečanje ministrantov po maši
13. 4. – delitev hrane, srečanje Karitas
14. 4. – veliki četrtek
15. 4. – veliki petek; začetek 9-dnevnice k Božjemu Usmiljenju
16. 4. – velika sobota
17. 4. – velika noč Gospodovega vstajenja
18. 4. – velikonočni ponedeljek, maša na Petelincu
19. 4. – srečanje SBP
20. 4. – biblična šola
21. 4. – priprava na krst
24. 4. – Bela nedelja - nedelja Božjega usmiljenja, birmanska nedelja

Čiščenje cerkve
2. 4.  – 5. skupina (vodja: Francka Strušnik)
9. 4. – 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.



• 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)

Katehetski sestanek
V ponedeljek, 28. 3., ob 8.15 bomo imeli kateheti redno mesečno 
srečanje v avli pastoralnega doma. Lepo vabljeni.

Tajništvo ŽPS
V ponedeljek, 28. 3. ob 20.00 bo tajništvo ŽPS v pisarni župnišča. 
Člani lepo vabljeni. 

Srečanje ključarjev župnijske cerkve
Srečanje ključarjev župnijske cerkve bo v torek ob 20.00 v avli 
pastoralnega doma.

Srečanje animatorjev bodočih birmancev
Z birmanskimi animatorji bi imeli srečanje v četrtek, 31. 3. ob 20.00 
v avli pastoralnega doma. 

Prvi petek
Petek, 1. 4., je prvi v aprilu. Ta dan ne bom obiskoval bolnih in 
onemoglih po domovih, ker bom to storil teden kasneje, na četrtek 
in petek pred cvetno nedeljo. 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, ki ga namenim v 
zadoščenje za vse žalitve, k katerimi svet žali Boga. Po večerni sveti 
maši bo molitvena ura za posvečene Jezusovemu srcu v cerkvi. Med 
molitveno uro bo priložnost za sv. spoved. Ob 21.00 bo molitvena 
ura za duhovnike v kapeli, ob 21.45 bo molitev za družine, nato bo 
sledilo tiho češčenje Najsvetejšega do 23.00. 

Prva sobota, fatimska pobožnost
Sobota, 2. 4., je prva v marcu in je posvečena češčenju brezmadežne-
ga srca Device Marije. Ta dan bo ob 7.15 molitev rožnega venca na 
fatimski način v cerkvi, sledila bo sv. maša. Lepo vabljeni.

Srečanje ministrantov
V soboto, 2. 4., bodo imeli naši ministranti redno mesečno srečanje.
Srečanje bomo začeli s sveto mašo ob 8.00. Po maši bomo imeli 
praktične vaje ministriranja v sv. velikonočnem tridnevju. Prosim za 
zanesljivo udeležbo. Po srečanju bo sledil nogomet.

Dan za starše, birmance in botre
V soboto, 2. 4. 2022 ob 15.00 bo v pastoralnem domu potekal dan

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

Zahvala bogoslovca Marka Dolinarja
Dragi farani,
rad bi se javno zahvalil za pretekli trimester, ki sem ga preživel v vaši 
župniji. Najprej iskrena hvala g. župniku Juretu Koželju, ki me je 
gostoljubno sprejel. Na ta način mi je omogočil širok vpogled v 
življenje in delo škofijskega duhovnika. Hvala mu tudi za vse drugo, 
predvsem za darovane svete maše. 
Hvala tudi vsem drugim za kakršno koli pomoč in dobroto. Vam je 
namenjen naslednji molitveni vzklik. Povrni, Gospod, vsem, ki so 
nam zaradi tvojega imena kaj dobrega storili, z večnim življenjem.
Sklenil bi s poslovilni besedami nekdanjega nuncija v Sloveniji: 
“ostanite katoliški.”

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:
4. postno nedeljo (27. 3. – Golo Brdo) sodelavci Karitas, cvetno 
nedeljo (10. 4. - v cerkvi v Preski) zakonske skupine.

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 jo še 
nima in bi jo želel naj mi sporoči. 

staršev, botrov in birmancev. Starši in botri se ob 15.00 zberemo v 
cerkvi, birmanci pa v dvorani Valentina Oblaka. Potek:
15.00 – starši: v cerkvi: predavanje o službi botra; birmanci: v 
pastoralnem domu: pričevanju o daru pobožnosti
16.00 – odmor za kavo in prigrizek
16.20 – starši: v cerkvi: predavanje o zakramentu svete birme in 
življenju iz darov Svetega Duha; birmanci: v pastoralnem domu: 
pričevanje o daru strahu božjega
17.30 – skupen zaključek v cerkvi

Oljčne vejice
Na tiho nedeljo, 3. 4., boste lahko pred cerkvijo oz. v cerkvi pod 
korom dobili oljčne vejice za cvetno nedeljo. Vaši darovi bodo 
namenjeni za obnovo cerkva v Istri, od koder so nam pripeljali oljke.

Dekanijski križev pot pri sv. Marjeti
Na 5. postno nedeljo, 3. 4., ob 15.00 bo po poti k cerkvi sv. Marjete 
potekal tako imenovani dekanijski križev pot. V primeru slabega 
vremena bo križev pot v župnijski cerkvi. Lepo vabljeni. 

Seja ŽPS
V ponedeljek, 4. 4., bomo imeli sejo ŽPS. Začeli jo bomo s sveto 
mašo ob 19.00 v cerkvi. Člani lepo vabljeni.

Biblična skupina
V četrtek, 7. 4., bo imela redno mesečno srečanje biblična skupina. 
Srečanje bo po večerni sveti maši v Marijini učilnici. 

Spovedovanje pred prazniki
• Spoved veroučencev
V cvetnem in velikem tednu bo potekalo spovedovanje veroučencev 
pred prazniki. Spovedovanje bo potekalo v času rednega verouka:

Ponedeljek, 4. 4. birmanci 
Ponedeljek, 11. 4. 4., 5. razred
Torek, 12. 4. 3. in 7. razred, 2. razred – verouk odpade
Sreda. 13. 4. 6. razred

V času velikonočnega tridnevja in na velikonočni ponedeljek ni 
rednega verouka. Veroučenci skupaj s starši lepo povabljeni k 
mašam in obredom svetega velikonočnega tridnevja. 

• Spovedovanje mladih
Z mladimi se bomo v soboto, 9. 4., zvečer po večerni sv. maši 
udeležili dekanijskega spovedovanja mladih v Podutiku. Odhod 
izpred župnišča bo takoj po maši.

• Spovedovanje pred prazniki
Na cvetno nedeljo od 16.00 dalje bo v cerkvi potekalo spovedovan-
je. Od 17.00 dalje bodo na voljo tudi tuji spovedniki.

• Spovedovanje v DSO
V domu starejših bom spovedoval in obiskoval bolne v torek (12. 4.) 
in sredo (13. 4.) dopoldne.

Obiski bolnih in ostarelih pred prazniki
Bolne in ostarele bom obiskoval po domovih na cvetni četrtek 
(Seničica, Žlebe in Golo Brdo) in na cvetni petek (Preska, Vaše in 
Studenčice). Če bi še kdo rad obisk duhovnika, naj mi to sporoči.

Oratorijski dan
V soboto, 9. 4., bo od 9.00 do 13.00 potekal oratorijski dan. Ob 9.00 
se zberemo v pastoralnem domu. Najprej bo kateheza v dvorani 
Valentina Oblaka. Nato bodo otroci izdelovali butarice v avli pred 
dvorano, zunaj pa bomo izdelovali butarico velikanko in jo potem 
postavili na igrišče našega vrtca. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. 
Res vsi lepo vabljeni – otroci, starši, odrasli, mladi, dedki, babice,… 
Otroke prosim, da se na oratorij prijavijo. Prijavnice so na voljo pri 
verouku in na spletni strani župnije Preska.

Cvetna nedelja 
Prvi dan velikega tedna je cvetna nedelja, ko bogoslužje poudarja 
Jezusov slovesni vhod v mesto Jeruzalem. Ljudje so ga pričakali z 
oljčnimi vejami in cvetjem ter pozdravljali: „Hozana na višavah, 
blagoslovljen je kralj judovski, ki prihaja v imenu Gospoda.“ Da bi 
tudi mi to podoživeli, se bomo ob 9.30 zbrali pred župniščem, 
blagoslovili zelenje ter se s procesijo spomnili Jezusovega slovesne-
ga vhoda v Jeruzalem. Da bi laže začutili, da smo prav mi tisti, ki na 
trenutke Jezusa častimo z radostnimi vzkliki, in da smo prav mi tisti, 
ki že v naslednjem trenutku vpijemo: »Križaj ga, križaj ga!«, vas 
vabim, da pri procesiji sodelujemo z butaricami, petjem in procesi-
jo, ki se bo vila mimo župnišča, šole, po ozki poti ob pastoralnem 
domu proti cerkvi. Blagoslov zelenja bo pri vseh svetih mašah.

Križev pot na cvetno nedeljo
Križev pot na cvetno nedeljo pripravljajo župnijske zakonske 
skupine in drugi zakonci. Molitev križevega pota bo ob 16.00 v 
Preski.

Župnijsko romanje
Letos bi po več letih premora zopet organizirali večdnevno župnijsko 
romanje. Poromali bi v največji Marijin romarski kraj – v Lurd. Več o 
romanju si preberite na letakih, ki jih najdete na mizici za tisk. Kdor 
bi šel, ga prosim, da se mi čim prej javi,  najkasneje do Velike noči, 
da vemo, ali bo dovolj prijav ali ne.  Romanje bo potekalo od 27. 6. 
do 1. 7. 2022

Krstna nedelja v aprilu bo 24. 4.
Priprava na krst bo v četrtek, 20. 4., ob 20.00 v cerkvi. 
Dobrodošle predhodne prijave.


