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VELIKA NOČ SREDI POLETJA
Še vedno je poletje. Še vedno so počitnice. Dopust je že ali za nami ali pa 
je tik pred vrati. Izkoristiti je treba trenutke, ki so nam dani. Da jih lahko 
preživljamo s tistimi, ki so nam ljubi. Z ljudmi, ki jih imamo radi.
V počitniškem času marsikdo da molitev, pogovor z Bogom, obisk maše na 
stran, češ, saj so počitnice. Lahko delam druge stvari, Bog me bo počakal. A 
počitniški čas ne sme biti izgovor, da opustimo pogovor z Njim. Res je, da 
nas On spremlja, varuje, tudi ko ne mislimo Nanj. A kakšen je dan, ko ne 
namenimo besede tistim, s katerimi živimo, mimo katerih gremo in s 
katerimi sedimo za mizo pri obroku? Kot da bi živeli sami. Osamljenost pa 
je težka. Kot že omenjeno, Bog je z nami, tudi ko mi ne mislimo nanj in se 
z Njim ne pogovarjamo. In ga žalosti, ko mu ne namenimo niti besede. Ko 
se ne spomnimo nanj niti z znamenjem križa. Priložnosti za pogovor pa je 
neskončno. Med vožnjo v avtomobilu, na sprehodu, med plavanjem … Če 
v lepotah, ki nas obdajajo, prepoznamo božje delo, potem imamo več kot 
dovolj priložnosti vsaj za besedo hvala. Hvala, Gospod za vse, kar nas 
obdaja.

V spomladanskem času obhajamo največji krščanski praznik, veliko noč. 
Znamenje neskončne ljubezni, s katero nas Bog uči, da je ljubiti mogoče, 
tudi v težkih trenutkih. Jezus, njegov sin, se je prepustil Očetovim željam 
in pretrpel križev pot, saj je vedel, da mu bo Oče stal ob strani, mu dajal 
moči in ga krepčal. Marsikaj bi lahko storil; lahko bi stopil s križa, lahko bi 
se razjezil na vojake, lahko bi …. A nič od tega ni storil, ker je zaupal. 
Zaupal je v Očeta, v Ljubezen in v nas, ljudi, da bomo spoštovali odločitev, 
ki jo je sprejel, in nam s tem postavil zgled neskončne, brezpogojne 
ljubezni.

Velika noč sredi poletja. Kako? Če je prva velika noč sinonim za ljubezen 
med Očetom in Sinom, potem je veliki šmaren izraz ljubezni med Sinom 
in Materjo. Marija je celo svoje življenje posvetila ljubezni do Boga. Nikoli 
ni spraševala, sprejemala je Njegove odločitve in, čeprav z žalostjo, 
sprejemala Jezusovo trpljenje. Na praznik velikega šmarna se spominjamo 
Marijinega odhoda v nebesa. Jezus je svojo mater, ki ga je spremljala na 
njegovi zemeljski poti, v zahvalo vzel k sebi v nebo, kjer bosta večno 
skupaj. Tam čakata na nas. Na naše vstajenje in obljubljeno večno 
življenje.
Jezus drži svoje obljube. Tistih, ki jih ljubi, ne zapusti. Tako kot Marijo bo 
tudi nas nekoč poklical k sebi. Da pa bomo vredni te obljube, se moramo 
na zemlji truditi, da ga ne razočaramo. Da mislimo nanj, tudi ko so 
počitnice. Ko nimamo časa ali pa imamo milijon drugih opravil. »Hvala, 
Gospod,« ne vzame veliko časa. Pa tudi daljša molitev ni stran vržen čas. To 
je čas, vložen v večnost. Tako kot je Jezus opravil svojo nalogo, jo opravimo 
tudi mi. Izročimo svoj čas v njegove roke, zahvalimo se Mariji, ker je rekla 
»DA«, ker je rodila Jezusa, in se tudi mi 15. avgusta odpovejmo kakšni 
dejavnosti ter obiščimo cerkev ali kakšno Marijino kapelo, kjer bo zagotovo 
maša na veliko noč sredi poletja.

Simona Jezeršek, katehistinja in mati 8 otrok

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

»Prišel sem, da 
vržem ogenj na 
zemljo, in kako 
želim, da bi se 
že razplamtel!« 

(Lk 12,49)

Ponedeljek  8.8. 2022 19.00 + Franc Plešec
Dominik, ust. dominikancev  + Ivan Dobnikar
  ++ pevci in organisti 
Torek 9. 8. 2022 19.00 + Marija Zavašnik, obl.
Terezija-Edith Stein, red., muč.  + Marija Starman
 (Golo B.) 20.00 + Franc Premože, 30. d. 
Sreda 10. 8. 2022 6.30 v zahvalo za vnuke
Lovrenc, diak, muč. 19.00  za zdravje
Četrtek 21. 7. 2022 19.00 + Karl Frahm
Klara, dev.  + Janez Žerovnik  
 (Žlebe) 19.00 + Stanka Omejc
Petek 12. 8. 2022  (DSO)10.00 ++ rajni iz DSO 
Magdalena, sp. žena 19.00 + Viktorija Premože
  za svetost poklicanih 
Sobota 13. 8. 2022  (Sv. Višarje) 12.00 + nadškof Alojzij Uran
Hipolit in Poncijan, muč. 19.00 + Anton Jaklič 
  + Anton Plešec 
  
Nedelja 14. 8. 2022 7.00 ++ Franc in Jožefa 
20. NEDELJA MED LETOM   Komatar 
Maksimiljan Kolbe, duh., muč. 9.30  za žive in rajne farane
Krištof, muč. 20.00 po namenu za Cerkev

 
  
 

 
  
 
 

»In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo 
zadnji.« (Lk 13,30)

»In blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti 
bo namreč ob vstajenju pravičnih.« (Lk 14,14)

Ponedeljek 15. 8. 2022 7.00 za žive in rajne farane
MARIJINO VNEBOVZETJE  9.30 + Gabrijela Vidmar
veliki šmaren  + Angela Praprotnik
Torek 16. 8. 2022 19.00 + Minka Rot
Rok, spok.  + Anton Kršinar
  + Franc Hafner
Sreda 17. 8. 2022 6.30 + Mara Barušič
Hijacint, red. 19.00 ++ Ana in Karel Esher
Četrtek 18. 8. 2022 (Golo B.) 19.00 + + Martin Dobnikar
Helena, ces.  19.00 + Helena Kuralt
  po namenu
Petek 19. 8. 2022  (DSO) 10.00 po namenu  
Janez Eudes, duh. 19.00 + Ciril Urbanč
  + Janez Žerovnik 
Sobota 20. 8. 2022 6.30 ++ iz Moravč
Bernard, op. 19.00 + Anton Alič
  za zdravje (D. K.)
Nedelja 21. 8. 2022 7.00 za žive in rajne farane
21. NEDELJA MED LETOM  9.30 ++ rajni
Pij X, pp.  + Franc Plešec
 20.00 + Ivan Dobnikar 
 
  
 

 
  
 
 

Ponedeljek 22. 8. 2022 19.00 + Dušan Lah
Devica Marija Kraljica  + Filip Jarc
  ++ rajni
Torek 23. 8. 2022 19.00 + Janez Žerovnik
Roza iz Lime, dev.  + Alojzija Smolič
  ++ rajni
Sreda 24. 8. 2022 6.30 za ozdravitev 
Jernej, ap.  družinskega debla
 19.00 + Marjan Žnidaršič, obl.
Četrtek 25. 8. 2022 (Žlebe) 19.00 + Miro Černilogar
Ludvik, kr.  19.00 + Frančiška Plešec, obl.
  ++ starši Šušteršič
Petek 26. 8. 2022  (DSO) 10.00 ++ rajni  
Tarzicij, muč. 19.00 + Vinko Jazbec, 30. dan
  za zdravje 
Sobota 27. 8. 2022 6.30 ++ rajni
Monika, mati sv. Avguština 19.00 + Marija Omejec, 30. dan
  ++ Kristan in Kuralt

Nedelja 28. 8. 2022 8.30 za žive in rajne farane
22. NEDELJA MED LETOM   + Bogomir Starman
Avguštin, c. uč. (Žlebe) 10.00 + Rajko Jezeršek, god
 20.00 + Drago Kopač 
 
  
 

 
  
 
 

Krstna nedelja v avgustu
Krstna nedelja v avgustu bo 21. 8. Priprava na krst 
bo v petek, 18. 8. Dobrodošle predhodne prijave.

Župnijska pisarna
Glede na to, da dobimo duhovnega pomočnika Petra Steleta, bo v 
avgustu župnijska pisarna odprta zopet po starem redu: v torek od 
8.00 do 10.00 in v četrtek od 16.00 do 17.30. Zaželeno je, da se 
za maše daruje v času, ko je pisarna odprta, da se mašne namene 
takoj vpiše v intencijsko knjigo in koledar. Dobrodošli pa seveda 
kadar koli. Če me ni doma, me pokličite na mobilni telefon 
(051/303-164), na katerem sem vedno dosegljiv. 
Dar za svete maše se bo s septembrom povišal na 23 eur. 



Duhovni pomočnik Peter Stele v naši župniji
V našo župnijo se po več letih vrača Peter Stele kot duhovni 
pomočnik. Verjamem, da ga boste tudi tokrat lepo sprejeli in da se 
bo med nami dobro počutil. Petrova prisotnost med nami bo pomoč 
za našo župnijo kot tudi za dekanijo.

Tedenske svete maše in spovedovanje
Glede na prisotnost duhovnega pomočnika v naši župniji bo v 
župniji nekaj več tedenskih sv. maš. Vsak teden bo ena maša na 
podružnici (sv. Trojica ali sv. Marjeta), nameni maš na podružnicah 
bodo za rajne iz teh vasi. Ko bo darovan namen, bo maša na 
podružnici. Vsak teden bo tudi sobotna sveta maša. Do sedaj je bila 
v soboto le nedeljska sveta maša, razen prve sobote. Sedaj bo vsako 
soboto poleg večerne nedeljske svete maše tudi sobotna sveta 
maša ob 6.30. Z mesecem septembrom bo tudi v domu starejših še 
ena sveta maša čez teden. Vsak dan pred sveto mašo bo tudi 
priložnost za sveto spoved. Sam pa se bom dal na razpolago za 
pomoč v dekaniji, ko bo kateri duhovnik potreboval zamenjavo, mu 
bom priskočil na pomoč. To velja, dokler bomo imeli duhovnega 
pomočnika. 

Ostale zahvale
Hvala vsem, ki ste sodelovali pri ponovitve nove maše novomašnika 
Tadeja Pagona. Hvala župnijski Karitas za pripravo dneva starih 
staršev in starejših ter drugim sodelujočim. 
Hvala vsem, ki ste poskrbeli za lepo praznovanje nedelje sv. 
Marjete, obema ključarjema ter vsem ostalim. Vsem Bog povrni. 
Hvala tudi vsem, ki ste darovali na Marjetno nedeljo v ofer za kritje 
stroškov iz naslova obnove cerkve. 
Hvala vsem, ki ste na Krištofovo nedeljo darovali v nabirko za 
potrebe MIVE.

Romanje mladih v Medžugorje
Srečanje mladih v Medžugorju je vsako leto prve dni avgusta. Zbere 
se nad 100.000 mladih in 500 duhovnikov s celega sveta. Molitev, 
pričevanja, glasba, prireditve, procesija z lučkami, češčenje, koncert, 
ples ... Skratka, duhovne počitnice za mlade. Tudi letos se bomo 
srečanja udeležili romarji iz naše župnije. Na romanju bomo med 1. 
in 5. avgustom. Romanje zelo priporočam v molitev. 

Prvi petek v avgustu, češčenje
Petek, 5. 8., je prvi v avgustu. Ta dan ne bom obiskoval bolnih in 
onemoglih po domovih. To bom storil v petek, 12. 8., pred 
praznikom Marijinega vnebovzetja. Če bi še kdo, poleg tistih, ki jih 
že redno obiskujem, rad obisk duhovnika, naj mi to sporoči na moj 
osebni telefon. Na prvi petek vas vabim k obhajanju pobožnosti 
prvega petka (sveta spoved, zadostilno obhajilo, dobra dela in več 
molitve). Po maši bo molitvena ura za posvečene Jezusovemu srcu, 
ob 21.00 bo molitvena ura za duhovnike, nato pa bo ob 22.00 
blagoslov z Najsvetejšim in zaključek češčenja. 

Napovedni koledar:
2.9. prvi petek
3. 9. – prva sobota, romanje starejših
4. 9. – angelska nedelja
5. 9. – tajništvo ŽPS
5. in 6. 9. – vpis v veroučno šolo
8. 9. – rojstvo Device Marije
11. 9. – katehetska nedelja, blagoslov šolskih torb
12. 9. – začetek veroučnega leta, prva seja ŽPS
 

Prva sobota, fatimska pobožnost
Sobota, 6. 8., je prva v avgustu in je posvečena češčenju 
brezmadežnega srca Device Marije. Ta dan bo jutranja sveta maša 
ob 8.00 in fatimska pobožnost ob 7.15.

Jezusova spremenitev na gori, 6. 8.
Vsebino praznika povzema glavna mašna prošnja, ki pravi: »Nebeški 
Oče, z veličastno Jezusovo spremenitvijo na gori si ob pričevanju 
očetov potrdil, da je Jezus v resnici tvoj Sin in naš Odrešenik. Na njem 
si pokazal poveličanje, ki čaka nas, tvoje posinovljene otroke. Pomagaj 
nam, da bomo vedno poslušali tvojega Sina in tako postali sodediči 
njegove slave pri tebi.« 

Devetdnevnica pred praznikom Marijinega vnebovzetja
Na največji Marijin praznik se bomo pripravljali z devetdnevnico, ki jo 
bomo začeli v soboto, 6. 8. Pri vseh večernih mašah bomo občudovali 
lepoto Božje Matere, katere telesa Gospod ni pustil trohneti v zemlji. 

Romanje na Višarje
Pred začetkom šolskega leta bomo kot župnija, zdaj lahko rečemo že 
skoraj da tradicionalno, poromali na Svete Višarje. Romanje bo v 
soboto, 13. 8. Možen bo odhod z avtobusom, če bo dovolj prijav, s 
kolesi iz Mojstrane, nekateri pa se boste opogumili in šli peš. 
K Višarski Mariji bo organiziran avtobusni prevoz – prijavite se Minki. 
Cena prevoza je 10 €. Nekateri se bodo na pot podali s kolesi – 
obvezno se prijavite ge. Minki Mihovec na tel. 031/299-911, da 
uredimo prevoz za kolesa. Hribolazci vabljeni, da iz Žabnice peš 
poromate na Sv. Višarje. Dolžina poti je približno 2 uri in pol. 
Za vse, ki se boste na romanje odpravili z avtobusom, bo odhod izpred 
župnišča v Preski ob 8.30. Peš romarji in kolesarji pa bodo romanje 
začeli ob 6.00 v Preski. Najprej se bomo z avtomobili odpeljali do 
Mojstrane, od tod pa bomo nadaljevali romanje s kolesi. Dolžina poti 
v obe smeri je dobrih 70 km. Peš romarji se boste odpeljali do 
Žabnice, kjer boste nadaljevali pot. 
Romarji z avtobusom in pa romarji s kolesi se bomo skupaj sešli ob 
vznožju Višarij, od koder se bomo z žičnico povzpeli na Svete Višarje, 
kjer nas bo obkrožena z gorami pričakala Višarska Mati Božja. Cena 
žičnice je 14 €. Skupinska, nad 20 oseb, pa je 10,50 €. Na vrhu se nam 
bodo pridružili tudi morebitni peš romarji. S seboj morate obvezno 
imeti veljaven osebni dokument.
Na Višarjah bomo imeli romarsko mašo. 

Praznik Marijinega vnebovzetja
Ob največjem Marijinem prazniku, 15. 8., mnogi poromate v 
različna Marijina romarska središča. S seboj ponesite prošnjo tudi za 
našo župnijsko skupnost. Povsod po naši lepi domovini bomo na ta 
dan skupaj ponovno izročili naš narod Mariji. V naši župniji bomo to 
storili pri mašah, ki bosta ob 7.00 in 9.30. 

Na predvečer praznika, v nedeljo, 14. 8., 
bo praznična sveta maša zvečer ob 20.00. Po večerni sveti maši 
bomo na trati ob cerkvi pred Marijinim kipom v zahvalo in priprošn-
jo zapeli litanije Matere Božje z odpevi. Lepo vabljeni.

Poletni oratorij
Na praznik Marijinega vnebovzetja bomo začeli poletni oratorij, ki 
bo letos posvečen sv. Ignaciju Lojolskemu. Začeli ga bomo s sv. 
mašo ob 9.30. Zaključek oratorija bo v soboto, 20. 8. Natančnejše 
informacije bodo znane preko nedeljskih oznanil in na spletni strani 
naše župnije. 

Karitas – delitev hrane
V sredo, 31. 8., bomo v prostorih Karitas pod cerkvijo od 17.00 do 
18.45 razdeljevali hrano in higienske potrebščine. Oglasite se!

Katehetski sestanek
Katehetski sestanek pred začetkom novega šolskega leta bo v 
ponedeljek, 22. 8., ob 20.00 v župnišču.

Žegnanje pri sv. Marjeti
Zadnjo nedeljo v mesecu avgustu, 28. 8., bo žegnanje pri sv. Marjeti 
v Žlebah ob 10.00. Pri slovesni sveti maši bo darovanje za obnovo  
podružnične cerkve. Sveta maša v župnijski cerkvi bo ob 8.30 in 
zvečer ob 20.00.

Počitnice z Jezusom za ministrante in otroški zborček
Konec avgusta, od 23. do 26. 8., bodo organizirane štiridnevne 
počitnice na morju za ministrante, otroke pevskega zborčka in 
otroke, ki si želijo morja, pa ga letos še niso videli in občutili. 
Nastanjeni bomo v župnišču v Ankaranu. Na te počitnice lepo 
vabljeni tudi starši, dedki in babice ministrantov ter pevk in pevcev 
otroškega pevskega zbora. Cena morja po osebi je 30 €. Prijavite se 
tako, da izpolnite prijavnico, ki jo najdete in izpolnite na spletni 
strani naše župnije. Prijave se zbirajo do 15. 8.

Pastoralni koledar naše župnije
Pripravlja se koledar vseh pastoralnih dogodkov, ki bodo potekali v 
prihajajočem pastoralnem letu. Koledar bo izšel v sredini avgusta. 

Mesec junij
• K Bogu so odšli:  
- Franc Premože (91)
- Vinko Jazbec (92)
- Marija Omejec (87)

Čiščenje cerkve
6. 8. – 1. skupina (vodja: Anica Zupančič)
13. 8. – 2. skupina (vodja: Martina Turk)
20. 8. – 3. skupina (vodja: Stanka Kozelj)
17. 8. – 4. skupina (vodja: Andreja Bečan)

• Božji otroci so postali:
• Ralph Pleško (Medvode)

Ponedeljek 1. 8.. 2022 19.00 po namenu
Alfonz Ligvorij, šk. Međugorje      + Vida Guzelj, obl.
  za božje varstvo
Torek 2. 8. 2022  19.00 + Jožefa Komatar, obl.
Evzebij, šk. Međugorje +Ana Marija Kuhar, 30. dan

    za zdravje v čast Sv. Duhu

Sreda 3. 8. 2022 6.30  za vnuke in njihove starše

Lidija, sp. žena 19.00 + Marija Omejec, 7. dan
Četrtek 4. 8. 2022 19.00 za katoliške vrtce
Janez Vianej, duh.  + Franc Bezlaj, obl.
Petek 5. 8. 2022   (DSO) 10.00 ++ rajne iz DSO
Marija Snežna 19.00 + Drago Kopač
prvi petek  + Vinko Jazbec, 7. dan 
 20.00–22.00 češčenje Najsvetejšega
Sobota 6. 8. 2022 7.15 fatimska pobožnost
JEZUSOVA SPREMENITEV  8.00 za duhovne poklice
NA GORI 19.00 + Janez Jeras
prva sobota  po namenu
Nedelja 7. 8. 2022 7.00 za žive in rajne farane
19. NED. MED LETOM 9.30 + Marija Omanovič, r. d.
Kajetan, duh.  + Rajko Jezeršek 
 20.00 ++ Ruža in Ivan
  Radeljak 
  
  
 

 
  
 
 


