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Pogled iz drugega zornega kota

Začeli smo razumevati svojega žalivca in stopamo naprej z 
osmim korakom odpuščanja, ko bomo iskali pozitivni pomen 
žalitve in odkrivali česa se lahko naučimo od krivice, žalitve ali 
zlorabe skozi katero smo šli in kako nenazadnje to lahko 
uporabimo za našo notranjo rast.
Pogled za začetek usmerim v iskanje dobrega, ki ga je žalitev 
prinesla v moje življenje. Morda se komu zdi to res nekaj 
nesmiselnega, pa je morda le znamenje, da še ne moremo 
narediti osmega koraka na poti odpuščanja in je bolje, da se 
vrnemo korak ali več nazaj, da bomo potem lahkotneje stopali 
naprej.
Čeprav nas ob spominu na žalitev ali krivico, ki smo jo doživeli 
še boli, pa je lahko to tudi priložnost, da pogledamo na storjeno 
dejanje iz drugega zornega kota, da bomo videli jasneje. 
Nemalokrat se namreč zgodi, da smo zaradi svojih predsodkov 
in vnaprej ustvarjenih sodb o osebah in dogodkih razočarani, ko 
imamo že v naprej odgovore kako bi se morali starši obnašati do 
svojih otrok ali zakonec do sozakonca ali kako naj bi delovodja 
ravnal s svojimi uslužbenci ali celo kako bi Bog moral odrešiti 
svet. V realnosti življenja pa ne moremo in tudi ni potrebno 
vsega predvideti, je pa vedno znova izziv odkrivati česa smo se 
naučili skozi težko preizkušnjo in v čem smo zrasli. V spodbudo 
naj nam bo nekaj odgovorov: 
»Dosegel sem več notranje svobode.«
»Naučil sem se reči 'ne', kadar to ni v skladu z mojimi vrednotami.«
»Preizkušnja mi je izoblikovala srce, ki ljubi.«
»Imamo veliko več sočutja in razumevanja do drugih.«
Kot lahko sklepamo iz odgovorov, je jasno, da so odkrili smisel 
žalitve in kaj so s težko preizkušnjo celo pridobili. Osmi korak 
odpuščanja pred nas postavlja svojstven izziv. Ne zavrnimo ga že 
v naprej in bodimo odprti za nove poglede in se odprimo daru, 
ki nam ga ponuja Gospod: »Prejmite Svetega Duha. Katerim 
grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim 
zadržani« (Jn 20,22b-23)

Jana Podjavoršek povzela po knjigi Kako odpustiti

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

»Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: 
Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.« (Jn 16,15)

Ponedeljek 6. 6. 2022 (Petelinc)18.00 zaobljubljena sv. maša 
Marija Mati Cerkve, 19.00 za zmago Marijin. B. srca
binkoštni ponedeljek  + Tomaž Gašperin  
Torek 7. 6. 2022 (Crngrob) 17.00 zaobljubljena sv. maša
Robert, op. 19.00 +Rudi Cerc; 
  +Franc Plešec
Sreda 8. 6. 2022 19.00  v zahvalo za srečno pot 
Viljem, šk.  +Leon Kocjančič
Četrtek 9. 6. 2022 19.00 ++Miha in 
Primož in Felicijan, muč.  Frančiška Erjavec
  po namenu (M. B.)
Petek 10. 6. 2022 (DSO) 10.00 za mir na svetu
Edvard, duh. 19.00 ++ starši Renc
  +Ivan Bernard
Sobota 11. 6. 2022 19.00 + Alojz Petač, obl.
Barnaba, ap.  + Miro Alič, obl.

Nedelja 12. 6. 2022 8.30 + Ludvik Podobnik
Nedelja Sv. Trojice  za zdravje
Leon III., pp  (Golo Brdo) 10.00 za žive in rajne farane
 19.00 ++Škof in Zore
  
 

 
  
 
 

»Nato jim je rekel: 
'Kaj pa vi pravite, kdo 

sem?'« (Lk 9,20a)

Ponedeljek 13. 6. 2022 19.00 +Zvonimir Žnidaršič, god 
Anton Padovanski, uč.  +Alojz Bukovšek, obl.
Torek 14. 6. 2022 19.00 ++st. starši Zupančič
Fortunat, šk.  ++ Jezerškovi
Sreda 15. 6. 2022 19.00  +Vida Žerovnik, god 
Vid, muč;  za mir
Četrtek 16. 6. 2022 10.00 za žive in rajne farane
Sv. Rešnje Telo in Kri 19.00 +Martin Dobnikar
  + Minka Jenko
Petek 17. 6. 2022 (DSO) 10.00 za mir na svetu
Albert, duh. 18.00 srečanje z birmovalcem
 19.00 ++ Tinčkovi
  +Ana Bobnar, 30. dan
Sobota 18. 6. 2022  19.00 + Alojz Šernak
Romuald, op.  + Riko Noč
 
Nedelja 19. 6. 2022 7.00 + Ivan Bernard
12. navadna nedelja  (BIRMA) 9.30 za žive in rajne farane
Nazarij, šk.   za birmance
 19.00 + Slavko Omejc, obl.
 
  
 

 
  
 
 

Vrtnice ob znamenjih križa na poteh naše župnije
Kaj je prednike nagnilo k temu, da so po župniji zasejeli toliko 
čudovitih znamenjev križa ostaja skrivnost. A nekaj je gotovo - 
vera v Jezusovo odrešilno smrt na križu ali kot pravi pesem iz 
tistih časov: "Svete Jezusove rane, odrešilni vi rubini, zlata 
sonca naše zemske sreče:" Res je! Skozi Jezusove rane se kakor 
skozi ključavnico vidijo nebesa in skozi te majhne ljuknice v ta 
svet sije nebeška svetloba. Da bi se ustavili ob teh znamenjih, 
jih občudovali ter molii za naše prednike in za nas, bomo imeli 
ob njih ob nedeljah zvečer ob 20.00 junijsko pobožnost v čast 
Srcu Jezusovemu z imenom Vrtnice.

Nedelja, 5.6. - Štefanov Križ na Golem Brdu
Nedelja 12.6. - pri Petačevam križu v Žlebah
Nedelja, 19.6. - Vaše; križ na polju pri 
  Jarčevi kapelici sv. Jožefa
Nedelja, 26.6. - Seničica; pri Bergantovem križu



njegove odrešenjske ljubezni. Pri vseh svetih mašah bomo letos 
brali vrtnice z naslovom »Božji služabnik Anton Strle in Srce 
Jezusovo«. Vrtnice so pobožnost v čast Jezusovemu Srcu. Vsak večer 
bomo pri sveti maši prisluhnili nagovorom ter ob koncu zmolili 
litanije Jezusovega Srca in posvetitev Jezusovemu Srcu. Naj bo tudi 
ta junijska pobožnost namenjena molitvi za mir na svetu. 

Binkoštni ponedeljek – Marija, Mati Cerkve
Na dan po binkoštnem prazniku Cerkev praznuje praznik Marije, 
Matere Cerkve. Marija je po Jezusovem vnebohodu skupaj z 
apostoli in ženami molila v dvorani zadnje večerje in prosila za dar 
Svetega Duha. Na sam praznik bosta v župniji dve sveti maši: ob 
18.00 na Petelincu, ob 19.00 v župnijski cerkvi.

Sestanek za starše birmancev
V ponedeljek, 6. 6., ob 19.45 bo v cerkvi kratek sestanek 
s starši birmancev. Predvsem bi dorekli samo pripravo 
na praznik svete birme. Starši lepo vabljeni. 

Tajništvo ŽPS
V ponedeljek, 6. 6., ob 20.30 bo sestanek tajništva ŽPS v pisarni 
župnišča. Člani lepo vabljeni.  

Maša v Crngrobu
Na torek po binkoštni nedelji, letos 7. 6., naša župnija skupaj s 
sorško roma k Mariji v Crngrob. Sveta maša bo ob 17.00. Če bi kdo 
potreboval  prevoz, naj sporoči na tel. 051/303-164. Če bo primerno 
vreme, bi k Mariji poromali tudi s kolesi. Odhod izpred župnišča bo 
ob 15.00. Kdor bi poromal s kolesom, naj to sporoči ge. Minki 
Mihovec na telefon 031-299-911. Lepo vabljeni! 

Srečanje Karitas
V sredo, 8. 6., bo po večerni maši v prostorih Karitas pod cerkvijo 
srečanje njenih sodelavcev. Sodelavci Karitas lepo vabljeni.

Duhovne vaje za družine na Brezjah
Vse družine, ki ste se pripravljene nekoliko ustaviti, se duhovno 
poglobiti ter okrepiti v odnosih med seboj in Bogom, ste od 10. 6. 
do 12. 6. povabljene na duhovni vikend na Brezje. Program bo 
potekal vzporedno za starše ter otroke po triadah. Poskrbljeno bo 
tudi za varstvo predšolskih otrok. Prijave in več informacij pri 
voditelju duhovnega vikenda Juretu Koželju.

Birmanska 5-dnevnica
Neposredno pripravo na sveto birmo bomo pričeli v nedeljo, 12. 6., 
pri maši ob 8.30. Prosim birmance in njihove domače, da se vsak 
dan udeležijo svete maše. Letos bo 5-dnevnica namesto 
9-dnevnice, ker imajo devetošolci prej valeto in druge 
obveznosti glede zaključevanja osnovne šole. V torek, 

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

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 je še nima in bi jo želel, naj mi 
sporoči. 
Ponedeljek od 17.00 dalje tiho češčenje Najsvetejšega
Torek po sveti maši vodeno tiho češčenje 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)

Romanje v severno Italijo
Letos bomo skupaj poromali po severni Italiji. Prvi dan romanja, v 
sredo, 29. 6., nas bo pot vodila preko Benetk v Vicenze v slavno 
Marijino svetišče na grič Monte Berico. Svetišče je nastalo, potem ko 
je Marija leta 1428 rešila mesto strašne kuge. Tu se bomo posebej 
zahvalili za Marijino varstvo v času epidemije in jo prosili, naj nas 
varuje naprej, naj v Evropi in svetu pri Bogu izprosi mir. Sledil bo 
ogled mesta Vicenze. Nato nas pot vodi v Schio, kjer obiščemo 
cerkev sv. Jožefine Bakhite, prve afriške svetnice. Njena zgodba je 
osupljiva. Priporočili se ji bomo predvsem za vdano sprejemanje 
trpljenja.  Drugi dan romanja bomo obiskali starodavno Marijino 
svetišče Madona Della Corona. Svetišče je zgrajeno pod visoko 
previsno skalo. V svetišču bomo počastili čudovito upodobitev 
Žalostne Matere Božje. Nato se odpeljemo v starodavno mesto 
Sermione, ki leži ob Gardskem jezeru. Popoldan pa bomo preživeli v 
Veroni. Tretji dan nas bo pot vodila v mesto Chiampo. Tam je 
priljubljeno romarsko središče, kjer je čudovita Lurška votlina. Pot 
nas bo nato vodila v Padovo, mesto sv. Antona Padavanskega in sv. 
Leopolda Mandiča.
Cena romanja je 219,00 EUR ob prijavi 45 romarjev. Prijave zbiramo 
še ta teden, na voljo je še nekaj prostih mest. Romanje bo popestrilo 
naše skupno druženje, pesem, molitev in bogata vsebina. Lepo 
vabljeni. 

Mesec junij – mesec češčenja Jezusovega Srca
Mesec junij je ves posvečen Jezusovemu Srcu. Častiti Srce 
Jezusovo torej pomeni častiti Jezusovo osebo s posebnega vidika 

Napovedni koledar

24. 6. – Srce Jezusovo, praznik farnega zavetnika sv. Janeza
              Krstnika, celodnevno češčenje
25. 6. – Srce Marijino; dan državnosti, slavnostni pohod v
 počastitev domovine, maša za domovino v 
 Bonovcu; zaključek biblične šole
26. 6. – patrocinij, dan krstov
29. 6.–1. 7. – župnijsko romanje po severni Italiji
1. 7. – prvi petek
2. 7. – prva sobota

Krstna nedelja v juniju
Nedelja, 12. 6., bo krstna. Priprava na zakrament 
sv. krsta bo v četrtek, 9. 6., ob 20.00. 
Potrebne so predhodne prijave.

Čiščenje cerkve:
11. 6.  – 4. skupina (vodja: Andreja Bečan)
18. 6. – starši birmancev in birmanci

14. 6., imajo devetošolci valeto. Ta dan se jih bomo pri 5-dnevnici 
posebej spomnili in molili zanje.

Nedelja Svete Trojice 
V nedeljo, 12. 6., bomo obhajali nedeljo Svete Trojice. Nedelja 
Svete Trojice je še posebej slovesna za našo podružnico Golo Brdo, 
kjer stoji cerkev Svete Trojice. Sveta maša na Golem Brdu bo ob 
10.00. Pri maši bo darovanje za potrebe podružne cerkve. Ta dan 
bo dopoldne v župniji samo ena sveta maša, in sicer ob 8.30. 

Da malo osvežimo: 
Dogovor glede nedeljskih svetih maš na podružnicah
Dogovor, ki smo ga sprejeli na seji ŽPS 13. 5. 2019 glede nedel-
jskih sv. maš na podružnicah, se glasi, da kadar je na nedeljo sv. 
maša na podružnici, je ta vedno ob 10.00. Takrat se v župnijski 
cerkvi jutranja sveta maša ob 7.00 in dopoldanska ob 9.30 
združita v sveto mašo ob 8.30. 

Seja ŽPS
V ponedeljek, 13. 6., bo zadnja seja ŽPS v tem pastoralnem letu. 
Pričeli jo bomo z zahvalno sveto mašo ob 19.00 in jo nadaljevali 
na dvorišču pred župniščem. Člani lepo vabljeni. 

Sveto Rešnje Telo in Kri
Praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi nima stalnega datuma, letos je 
to 16. 6., saj je določen glede na praznik velike noči in ga obhaja-
mo v četrtek po nedelji Svete Trojice. Na ta dan se posebej 
spominjamo Jezusove navzočnosti v zakramentu sv. Rešnjega 
Telesa in Krvi – evharistije, ki je vir in vrhunec krščanskega 
življenja. Na praznik so v navadi telove procesije, s katerimi verniki 
tudi navzven pokažemo svojo vero. Praznik je zapovedan, zato se ta 
dan udeležimo svete maše in če se le da tudi procesije. Kako 
dragoceni so trenutki, ko Jezus, navzoč pod podobo kruha, 
blagoslavlja naš kraj, naše ceste, naše šole, naša delovna mesta in 
naše domove. Vabim vas, da si vzamete čas in kot Zahej povabite 
Jezusa, naj se ustavi v vašem domu, ko bo šel mimo vaše hiše. 
Čeprav je procesija kratka, pa Jezusova navzočnost zaobjame dom 
tistega, ki mu sledi in ga prosi. Obudimo vero.

Na sam praznik bosta dve sveti maši: ob 10.00, pri kateri bodo 
sodelovali otroci župnijskega vrtca, in zvečer ob 19.00. Po večerni 
sveti maši bo procesija Sv. Rešnjega Telesa. Red procesije: na čelu 
procesije gre križ, za križem velika bandera, možje in fantje, 
evharistični banderi (mali rdeči), veroučenci s svojimi banderčki, 
pevci, beli banderi (nosijo ministranti), ministranti, nebo 
(duhovnik z Najsvetejšim), dekleta in žene. Naj bo procesija lepa in 
urejena. Prvoobhajance in druge otroke prosim, naj prinesejo 
cvetje v košaricah, s katerim bodo posipali pot Jezusu pred oltarčki. 
V primeru slabega vremena bo procesija potekala po cerkvi.
 

Srečanje s škofom birmovalcem
Srečanje z birmovalcem, škofom Antonom Jamnikom, bo v petek, 
17. 6., ob 18.00 v cerkvi. Srečanja se zagotovo udeležite birmanci, 
starši in botri, povabljeni ste tudi vsi ostali. Na srečanju se bodo 
birmovalcu najprej predstavili birmanci, sledil bo pogovor z 
birmanci in nagovor za vse navzoče. Med sveto mašo, ki bo sledila 
srečanju, bo birmovalec spovedoval. Priložnost za spoved izrabite 
predvsem starši in botri. Birmanci izrabite priložnost 
za spoved v času petdnevne priprave.

Praznik sv. birme – nedelja, 19. 6.
Praznik sv. birme bo v nedeljo, 19. 6., ob 9.30. Ta dan 
bodo naši birmanci po rokah škofa Antona Jamnika prejeli darove 
Svetega Duha, ki bodo po naših birmancih posebej oplemenitili 
našo župnijo in vsako skupnost, katere del so tudi naši birmanci. 
Pomembno je le, da živijo iz teh darov, da jih uporabljajo. Molimo, 
da bi naši birmanci v čim večji meri zaživeli iz prejetih darov. 

Mesec maj:
• K Bogu so odšli:  
Ana Bobnar (86)
Jože Purkart (89)

 

      
  
          
  

• Božji otroci so postali:
Juš Trampuš (Preska)
Julija Dobnikar (Seničica)
Aljaž Rožič (Medvode) 
Lili Mrak (Studenčice)
Žiga Kopač (Zg. Senica)
Neža Zavašnik 


