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Peti korak na poti odpuščanja:

Priznajmo si lastno jezo

Kakor ni mogoče drugemu odpustiti, če prej ne ozavestimo in ne 
sprejmemo lastne sramote, prav tako ne moremo odpustiti, če 
potlačimo lastno jezo in željo po maščevanju. Čeprav je jeza močan 
duševni vzgib, vsebuje tudi pozitivne elemente. Jeza je namreč 
normalna reakcija na nepravično dejanje in prizadevanje, da se 
odstrani ovira, ki zapira ljubezen do drugega. Dokler si ne priznamo 
lastne jeze in iz nje ne potegnemo najboljše možne koristi, obstaja 
nevarnost, da trohni v nas in se spremeni v zamero in v sovraštvo. 
Zamera se zakorenini v človeško srce kakor rak. Prikriva neko skrito in 
trdovratno jezo, nadene pa si različne oblike: pikrost, trajajoče 
sovraštvo, drže prezira, grajajočo kritiko in agresivno pasivnost, ki 
ubija veselje v odnosih. Eden najbolj rednih učinkov tlačenja jeze je 
težnja, da se lastni občutek razdraženosti prisodi drugemu. Drugo 
izkrivljanje jeze pa je v tem, da se obrnemo proti samemu sebi. To se 
zgodi pri osebah, ki sebi prepovedo tudi najmanjši nagib jeze in v 
katerih nastaja občutek krivde že ob prvem pojavu jeze. Raziskave pa 
kažejo, da so osebe, ki potlačijo svoj strah in svojo jezo, podvržene 
boleznim kože, revmatičnemu artritisu in vnetjem debelega črevesa. 
So tudi ljudje, ki se zaradi prekomerne kontrole nad seboj nikdar ne 
upajo izraziti svoje jeze in svojega strahu, s tem pa se izpostavljajo 
nevarnostim astme, sladkorne bolezni, povišanega krvnega tlaka in 
migrene. Z jezo se bomo v življenju srečevali, od nas pa je odvisno 
kaj bomo z njo naredili. Pravilno izražanje jeze vključuje željo po 
ponovni vzpostavitvi stika. Jeza pa nas tudi spodbudi, da reagiramo 
na krivice, v nas pa prebuja moralno moč, ki je nujno potrebna, da se 
upiramo zlu in nepravičnosti. Današnja nedelja nas vabi k veselju, je 
pa tudi spodbuda, da se ustavimo in pogledamo vase. Morda v sebi 
nosimo zamere, ki se jih niti ne zavedamo. Izročimo jih usmiljenemu 
Očetu in z njim iščimo odgovor kako naprej.

povzela Jana Podjavoršek

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. 

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

»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile?« 
Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« (Jn 21,15)

Ponedeljek 25. 4. 2022 (GB)18.00 urna maša 
Marko, ev; 19.00 +Ivan Bernard
  + Vinko Bečan  
Torek 26. 4. 2022 19.00 ++po namenu (B. T.)
Marija mati dobrega sveta  +Jure Božič 
Sreda 27. 4. 2022 19.00  +Roza Frahm 
Hozana, dev;Cita, Ik  + Martin Malenšek, god
Dan upora d. p. d. 
Četrtek 28. 4. 2022 19.00 + Ivan Dobnikar
Peter Chanel, duh-muč.  + Danica Kopač
Ludvik Monfortski, duh
Petek 29. 4. 2022 (DSO) 10.00 sveta maša
Katarina Sienska, dev-uč; 19.00 za blagoslov pri delu
Anzem, šk.  + po namenu
Sobota 30. 4. 2022 19.00 + Ani Rozman 
Pij V., pp;  +Alojz Šernek

Nedelja 1. 5. 2022 8.30 + Franc Plešec
3. VELIKONOČNA NEDELJA  za zmago MB srca
JOŽEF DELAVEC  (Petelinc) 10.00 +Kristan
Praznik dela  (Žlebe)15.00 šmarnice
d. p. d. 19.00 + Mimi Bečan
  
 

 
  
 
 

»Moje ovce poslušajo moj glas; 
jaz jih poznam in hodijo za menoj.« (Jn 10,27)

Ponedeljek 2. 5 2022 (Tehovec) 9.00 zaoblj., v čast sv. Florjanu 
Atanazij, šk-uč ; d. p. d. 19.00 +Ivan Dobnikar
teden molitve za duh. pok.  + Cilka Kos  
Torek 3. 5. 2022 19.00 ++po namenu (D. T.)
FILIP IN JAKOB, AP; Teodozij, men.  +Franc Plešec
Sreda 4. 5. 2022 6.30  +Ivan Bernard 
Florjan, muč; (Bonovec)18.00 šmarnice
Dan upora d. p. d. 19.00 za katoliške vrtce
Četrtek 5. 5. 2022 19.00 + Antonija Trampuš,
Angel, muč.  god in r. d.
Gotard, šk  + Vojko Luštrik
Petek 6. 5. 2022 (DSO) 10.00 za zdravje
Dominik Savio, mladenič 19.00 + Stanka Kavčič
PRVI PETEK  + Dani Peternel
Sobota 7. 5. 2022  (Golo Brdo) 18.00 šmarnice
Gizela, op; 18.15 fatimska pobožnost
PRVA SOBOTA 19.00 za duhovne poklice
  + Stanka Kavčič, god 
  + Dušan Lah, obl.
Nedelja 8. 5. 2022 7.00 + Genovefa Stanonik
4. VELIKONOČNA NEDELJA 9.30 + Drago Kopač
duhovni poklici   + Marjeta Stopar, obl.
Bonifacij, pp;  (Žlebe)15.00 šmarnice
 19.00 + Julija Hosta
  
 

 
  
 
 



Romanje po poti Carla Acutisa
V sredo, 27. 4. se bomo z mladimi odpravili na romanje po poti 
Carla Acutisa. Najprej nas bo pot vodila v Milano nato pa v Assisi. 
Vrnili se bomo v petek v večernih urah. Še nekaj mest je prostih. 
Če bi kdo šel, dobrodošel. 

Prvomajske počitnice
Veroučenci bodo imeli v tednu od 27.4.-2.5. prvomajske 
počitnice. V tem času ne bo rednega verouka. 

1. maj – sv. Jožef delavec, žegnanje Petelinc 
Praznik sv. Jožefa delavca letos sovpada s 3. velikonočno 
nedeljo. Na 3. velikonočno nedeljo, pa je žegnanje na Petelincu. 
Tako da bo to nedeljo maša v župnijski cerkvi ob 8.30 na 
Petelincu pa ob 10.00. Lepo vabljeni!

Začetek šmarnic

Otroci ste lepo povabljeni k letošnjim šmarnicam. 

Vsak dan je opremljen tudi s preprosto nalogo – postavi Marijin 
oltar, povabi starše k večerni molitvi…

Šmarnice se bodo brale med tednom pri večernih svetih mašah, 
razen ob sredah bodo šmarnice zvečer ob 18.00 pri kapelici 
Marije Pomagaj v Bonovcu. V primeru slabega vremena pa v 
cerkvi. Ob sobotah bodo šmarnice zvečer ob 18.00 v cerkvi sv. 
Trojice na Golem brdu. Vsako nedeljo pa bodo ob 15.00 
šmarnice pri sv. Marjeti v Žlebeh. Vabljeni, da se jih udeležite 
cele družine. 

Prvi dan šmarnic bodo otroci dobili plaketo, na katero bodo vsak 
dan lepili nalepkice. Vabljeni k zbiranju šmarničnih listkov.

K obisku šmarnic vabim tudi ostale župljane, saj predstavljajo 
lepo pobožnost do Marije, za nas pa so lahko tudi nekakšna 
duhovna obnova v mesecu maju. 

Maša na Tehovcu
Zaobljubljena maša na čast sv. Florjanu bo na Tehovcu v poned-
eljek, 2. 5., ob 9.00. Lepo ste povabljeni k tej sveti maši. 

Teden molitve za duhovne poklice
Teden molitve za nove duhovne poklice, njihovo svetost in 
stanovitnost bomo v Cerkvi na Slovenskem obhajali od nedelje, 
1. 5., do nedelje, 8. 5. Višek molitvenega slavja bo v nedeljo, 8. 
5., ko bomo obhajali nedeljo Dobrega pastirja. Ves teden bomo 
pri sv. mašah molili za duhovne poklice, prisluhnili posebej 
pripravljenim nagovorom in prošnjam.

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

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. Pevci lepo vabljeni.

Molitev pred Najsvetejšim
Vsak večer ob 21.00 molimo 3 dele rožnega venca preko Zooma in 
Facebooka 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. 

Ponedeljek od 17.00 dalje  tho češčenje Najsvetejšega

Torek po sveti maši vodeno tiho češčenja Najsvetejšega

Petek ob 15.00 ura Božjega Usmiljenja v Cerkvi, od 15.30 dalje tiho 
češčenje Najsvetejšega (razen če je pogreb s sveto mašo, tisti čas ne 
bo izpostavljeno)

Markova procesija
Na god svetega Marka bo letos prvič tako imenovana Markova 
procesija. Gre za staro navado naših prednikov, s katero so prosili 
tega svetnika pomladina za blagoslov polj, travnikov in vrtov. 
Procesijo bomo začeli ob 17.30 pri križu  nad Zavašnikovo kmetijo 
ob poti proti cerkvi na Golem brdu. Od tam bomo za križem odšli v 
procesiji proti cerkvi. Med potjo bomo molili litanije vseh svetnikov 
in blagoslavljali polja, travnike in vrtove. Ob 18.00 bo v cerkvi sveta 
maša, to je takoimenovana urna maša, s katero prosimo za blagoslov 
vremena in zemlje.

Katehetski sestanek
Katehetski sestanek v aprilu bo v ponedeljek, 25. 4., ob 8.15 v 
župnišču.

Sestanek birmanskih animatorjev
Birmanski animatorji se bomo srečali v ponedeljek, 25.4. ob 20.00 
na zoom povezavi.

Čiščenje cerkve:

30. 4.  – 5. skupina (vodja: Francka Strušnik)
7. 5. – 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.

Krstna nedelja

Krstna nedelja v maju bo 15. 5. 
Priprava na krst bo v četrtek, 12. 5., 

ob 20.00 v župnišču. 
Dobrodošle predhodne prijave.

Napovedni koledar

9 .5. – seja ŽPS 
11.5. – srečanj Karitas 
13. 5. – 14. 5.  – duhovni odmik za 2. triado
17. 5. – srečanje SBP
19. 5. – 21. 5. – 3 - dnevnica pred prvim svetim obhajilom
22.5. – prvo sveto obhajilo
 

Molitev za duhovnike sv. Terezije Deteta Jezusa

Jezus, večni, Veliki duhovnik,
ohrani svoje duhovnike
v zavetju svojega presvetega Srca,
da jim nihče ne bo mogel škodovati.

Ohrani neomadeževane
njihove maziljene roke,
ki se vsak dan dotikajo
tvojega presvetega Telesa.

Ohrani čiste njihove ustnice,
ki jih je pordečila tvoja dragocena kri.
Ohrani čisto in sveto njihovo srce,
ki je zapečateno z vzvišenim znamenjem
tvojega slavnega duhovništva.

Naj rastejo v ljubezni in zvestobi do tebe!
Obvaruj jih vsega posvetnega!

Daj jim skupaj z oblastjo
spreminjati kruh in vino
tudi moč spreminjati srca.

Blagoslovi njihovo delo z obilnimi sadovi
in podeli jim nekoč krono večnega življenja.

Amen.

Tajništvo ŽPS
V ponedeljek, 2. 5., ob 20.00 bomo imeli sestanek tajništva ŽPS v 
pisarni župnišča. Lepo vabljeni člani.

Sestanek za starše prvoobhajancev
V torek, 3. 5. ob 20.00 bo sestanek za starše prvoobhajancev pred 
praznikom prvega svetega obhajila. Sestanek bo v avli pastoralnega 
doma. 

Prvi petek
Petek, 6. 5., je prvi v maju. Obiskoval bom bolne in onemogle. Kdor 
bi poleg tistih, ki jih že redno obiskujem, še rad obisk duhovnika, 
naj mi to sporoči. Vabim vas k obhajanju prvega petka – sveta 
spoved, 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 žalitve 
Jezusovega Srca. Po večerni sveti maši bo molitvena ura za 
posvečene Jezusovemu srcu, ki se bo zaključila z blagoslovom z 
Najsvetejšim. Češčenja do 23.h tokrat ne bo. 

Zahvale
Iskrena hvala vsem, ki ste se vsak na svoj način trudili, da bi bili 
dnevi, ko smo se spominjali največjih skrivnosti naše vere, lepo 
obhajani in zato verjamem da globoko doživeti v naših srcih. Hvala 
vsem bogoslužnim sodelavcem: diakonu Iztoku, bogoslovcu 
Matjažu, ministrantom, pevcem, zborovodji Emi Gortnar, organistki 
Evi, pritrkovalcem, bralcem, vsem, ki ste v bogoslužju sodelovali z 
darovanjem kruha in vina in uvodi, vsem, ki ste se dali na razpolago 
za obred umivanja nog. Hvala g. ključarju Andreju Kogoju za 
organizacijo vstajenjske procesije in ostalim ključarjem. Hvala 
vsem, ki ste sodelovali pri postavljanju Božjega groba. Hvala g. 
Marjanu Bukovšku za uglasitev ogrel. Hvala skupinam, ki ste čistile 
cerkev, hvala ge. Minki in ge. Ireni za krašenje cerkve. Lepa hvala 
Ireni in Zoranu Kršinarju za lepo oprane in zlikane prte za naše 
oltarje. Hvala mežnarju g. Dragotu Kopaču.


