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MISIJON JE TU!

»Kdor čaka, dočaka.« 
(Petra Jarc)

»Pridite, praznujmo spravo med nami!« 
(Iztok Žebovec)

»Ljudje Božji, 'mate' da pridete na misijon!« 
(Luka Podgoršek)

»Pridite se družit z Jezusom!« 
(Mateja Šubic)

»Nismo mi čakali misijon, ampak je Bog čakal nas.« 
(Mateja Šubic)

»Evharistija je izvir veselja! Dobrodošli!« 
(Ana Lenassi Zupan)

»Prazne Cerkve, reši nas o Gospod!« 
(Luka Podgoršek)

Moje življenje je v Tvojih rokah. 
(Minka Mihovec)

»Vzemite si čas!« 
(Jure Koželj)

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 6.00 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

Ponedeljek 3. 10. 2022 (kapela) 6.30 +Ivan Dobnikar
Gerard, op. 19.00 +Vida Bonča, r. d.
Teden za življenje   
Torek 4. 10. 2022 (DSO) 16.00 ++rajni
Frančišek Asiški,  19.00 za katoliške vrtce
red. ust.  ++Mimi in Ivanka Bečan 
Sreda 5. 10. 2022  (kapela) 6.30  +Angela Babnik, 7. dan 
Marija Favstina, red. 19.00 +Franc Osredkar, god
Četrtek 6. 10. 2022  (Žlebe) 18.00 ++ Peterlin
Bruno, ust. 19.00 + Franc Jarc, god
kartuzijanov  +Franc Plešec

Petek 7. 10. 2022 (DSO) 10.00 ++ rajni
ROŽNOVENSKA  19.00 +Simona Bernard, 30. dan
MATI BOŽJA  +Vojko Luštrik
Sobota 8. 10. 2022  (cerkev) 6.30  za duhovne poklice
Palagija, spok. 19.00 za zdravje
  + Genovefa Stanonik

Nedelja 9. 10. 2022 9.30 za žive in rajne farane
28. nedelja med letom  ++ starši Pavič
Abraham in Sara  19.00 po namenu za zdravje
  + Janez Žerovnik, obl.
  
  
 

 
          
 
 

Ponedeljek 10. 10. 2022 (kapela) 6.30 +Franc Plešec 
Florencij, muč. 19.00 ++Ferjančič 
  
Torek 11. 10. 2022 (DSO) 16.00 ++rajni
Janez XXIII, pp 19.00 ++Andrej in Ana Bizant
Sreda 12. 10. 2022  (cerkev) 6.30  po namenu 
Maksimiljan  19.00 +Franc Osredkar, obl.
Celjski, muč.  
Četrtek 13. 10. 2022  (GB)18.00 ++Ferjančič
Koloman, muč. 19.00 za blagoslov kat. vrtcev
Petek 14. 10. 2022 (DSO) 10.00 ++rajni
Kalist I., pp-muč. 19.00 + Ana Tehovnik
  
Sobota 15. 10. 2022  (cerkev) 6.30  + Tanja Bernik
Terezija Avilska, red.-uč. 19.00 +Jožica Cvajnar

Nedelja 16. 10. 2022 7.00 za žive in rajne farane
29. nedelja med letom 9.30 +Mirko Dobnikar
Marjeta Alacoque, red.  
birmanska  19.00 ++Ferjančič
 
  
 

 
  
 
 

»Povedal jim je še 
priliko, kako morajo 

vedno moliti 
in se ne naveličati« 

(Lk 18,1)

Evharistija - 
pot odpuščanja in sprave

MISIJONSKI VIKEND

Voditelj misijona:
 br. Štefan Kožuh

6. 10. 2022 - 9. 10. 2022

»Ko je eden izmed njih videl, da je 
bil ozdravljen, se je vrnil in z 
močnim glasom slavil Boga« 

(Lk 17,15)



Srečanje ministrantov
V soboto, 8. 10., ob 8.00 bo prvo srečanje za ministrante. Dobimo 
se v cerkvi pri sv. maši ob 7.30. Po vajah bo sledil šport. S seboj 
imejte primerno športno opremo in obutev. Dosedanji in novi 
ministranti lepo vabljeni.

Žegnanjska nedelja
13. 10. 1957 je cerkev sv. Janeza Krstnika v Preski doživela 
posvečenje. Slovesnost posvetitve je vodil škof Anton Vovk. 
Spomin na posvetitev naše župnijske cerkve bomo praznovali v 
nedeljo, 
9. 10. Osrednja sveta maša z misijonskim nagovorom bo ob 
9.30. Svete maše ob 7.00 to nedeljo ne bo. Za to slovesnost 
naprošam vse, ki imate narodno nošo, da jo oblečete in s tem 
polepšate slovesnost. Prosim pa tudi gospodinje za sladke 
dobrote, ki  jih bomo postregli pred cerkvijo po maši. Pri vseh 
mašah do darovanje za potrebe cerkve.

Skrb za pastoralni dom
Župnijski pastoralni dom je bil, po velikem prizadevanju takratne-
ga župnika, g. Klopčiča in mnogih župljanov zgrajen v letu 2008. 
Blagoslovil ga je škof Jamnik 19. 10. 2008.
Dobili smo pastoralno središče, na katerega smo res lahko 
ponosni, kjer je dovolj prostora za številne dejavnosti. Potreben pa 
je nenehne nege in vzdrževanja. Noben čistilni servis doma ne 
more očistiti tako kot to lahko naredijo ljudje, katerim je ta hiša 
dom in jo imajo radi ter so nanjo ponosni. Menim, da takih ni 
malo. Upam, da se ne motim. Zato vas vabim, da si enkrat na 
mesec vzamemo čas in ekipa 10 ljudi očisti naš pastoralni dom. Za 
dnevna čiščenja pa trenutno poskrbi gospa  Lana iz Ukrajine, ki živi 
v župnišču, za kar smo ji zelo hvaležni. 

Molitev 3 delov rožnega venca in litanij Matere Božje
Lepo vas vabim k molitvi treh delov rožnega venca in litanij Matere 
Božje. Molitve potekajo vsak večer ob 21.00 v kapeli v župnišču. 
Pridružite se lahko fizično ali pa molitev spremljate preko faceboo-
ka ali po zoomu. Kdor želi povezavo, naj mi pošlje mail ali pa sms. 
Res vas lepo vabim, da okrepimo molitev za mir in za zdravo 
pamet naših voditeljev ter molitev po namenih molivcev. 

Molitev k Predragoceni Krvi
Vsak večer ob 19.30 po zoomu poteka molitev k Predragoceni Krvi. 
Molitev ima značaj zadostilne molitve za vse grehe, s katerimi 
žalimo Boga. Tudi k tej molitvi lepo povabljeni. Kdor bi se želel 
pridružiti, naj mi sporoči, da mu pošljem zoom povezavo. Je vsak 
večer ista. 

24 – urna molitev – 1 teden 
MOLIMO ZA ZAŠČITO DRUŽIN IN SPREOBRNENJE SLOVENIJE

Vzemite Pastoralni koledar in 
knjižico pastoralnih dejavnosti
V cerkvi, na mizici za tisk, so še vedno na voljo pastoralni koledarji 
in knjižice z opisom pastoralnih dejavnosti in pastoralne poti za leto 
2022/23. Naj bo župnijski koledarček del vašega načrtovanja 
osebnih dejavnosti in življenja družine. Župnija je družina družin. In 
če vas ni na dogodkih župnije, je kot v družini, ko pri praznovanjih 
manjka en ali več članov družine. Tako se družina manjša in enako 
župnija. Župnija je kraj kjer dobivamo, se hranimo. Mora pa postati 
tudi kraj, kjer se dajemo. K temu nas vabijo skupine, opisane v 
knjižici. Vsak bi moral najti en prostor v župniji, kjer se lahko da, da 
svoje talente, moči, sposobnosti. Tako bo župnija vedno bolj moja. V 
meni se bo gradila pripadnost župniji in postala bo del mojega 
veselja in ponosa. 

Župnijski misijon
Zunanja slovesnost tri letnega misijonskega dogajanja bo prihaja-
joči vikend (6.10. – 9.10.)  To bodo dnevi ko vas vabim, da si 
vzamete čas in pridete k sveti maši ter prisluhnete misijonskim 
nagovorom, ki jih bo imel kapucin brat Štefan Kožuh. Nagovori 
bodo posvečeni sv. maši, ki je vir in višek krščanskega življenja. Vsak 
dan eno uro pred sveto mašo bo priložnost za sveto spoved. Vse dni 
bo voditelj misijona na razpolago za osebni pogovor. Kdor bi želel 
pogovor z voditeljem, se napiše na list, ki bo pripravljen pod korom 
na misijonski mizici. S petka na soboto bo organizirano celonočno 
češčenje Najsvetejšega v cerkvi. Vabim vas, da se vpišete v razpre-
delnico, ki bo pripravljena na misijonski mizici pod korom in na 
spletni strani župnije. Samo misijonsko dogajanje pa bomo začeli 
že v četrtek, ko bo sv. mašo ob 19.00 vodil pomožni škof Franc 
Šuštar. 

Prvi petek 
Petek, 7. 10., je prvi v oktobru. Ta dan bom obiskoval bolne in 
onemogle po domovih. 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. 

Program češčenja:
- 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 molitev 3 delov rožnega venca za mir in za varstvo 
življenja od spočetja do naravne smrti.  
- Ob 22.30 – začetek nočnega češčenja

Prva sobota, fatimska pobožnost
Sobota, 8. 10., je prva v oktobru in je posvečena češčenju 
brezmadežnega srca Device Marije. Ta dan bo ob 6.30 molitev 
rožnega venca na fatimski način v cerkvi, sledila bo sv. maša. 
Lepo vabljeni.

Čiščenje cerkve:

8. 10. – 4., 5. in 6. skupina
15. 10. – 1. skupina (vodja: Anica Zupančič)

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 oktobru bo 23. 10. 
Priprava na krst bo v četrtek, 
20. 10., ob 20.00 v župnišču. 

Dobrodošle predhodne prijave.

Napovedni koledar

17.10. – Srečanje izrednih delivcev obhajila
18.10. – SBP za odrasle
19.10. – Karitas delitev hrane
20.10. – priprava na krst / pogovori ob KKC
22.10. – praznovanje zakonskih jubilantov
23.10. – misijonska nedela, komemoracija v Kuciji dolini
24.10. – katehetski sestanek
28. – 30.10. – skavtsko jesenovanje / spovedovanje pred prazniki

 

"Ne bojte se in se ne plašite pred to veliko
množico, kajti ne boste se bojevali vi, temveč Bog." 2 Krn 20,15

Neprekinjena molitev posameznikov, družin ali skupin. Doma, v 
cerkvi, kapeli, preko zooma... Za neprekinjeno molitev 24 ur, 1 
teden je potrebnih  168 molivcev.  Vsak prevzame eno uro v  tednu. 
V tabelo se vpiše molivec, lahko tudi več, ki bodo tisto uro zagotovili 
molitev. Tabela je oblikovana tako, da vsi vidimo, kateri termini so 
zasedeni, kateri pa prosti. Kdor bi se vključil v to verigo molitve, naj 
mi posreduje svoj elektronski naslov, da mu pošljem povezavo do 
tabele. Lahko pa mi sporočite samo termin, pa vas bom sam vpisal v 
tabelo.

Misijonska naloga

Enkrat med tednom grem k tedenski sveti maši. 
Enega povabim k nedeljski sveti maši. 
Molim za tiste, ki ne hodijo redno k nedeljski svet maši.

Tajništvo ŽPS
V ponedeljek, 3. 10., ob  20.00 bomo imeli sestanek tajništva ŽPS v 
pisarni župnišča. Lepo vabljeni vsi člani.

Teden za življenje 
Od 2. do 9. 10. bo v Cerkvi na Slovenskem potekal 31. Teden za 
življenje pod geslom NE ZAVRZI ŽIVLJENJA.
Naj bo Teden za življenje za spodbudo, za več življenja med nami.
Tudi mi bomo pri vseh večernih mašah molili, da bi znali spoštovati 
življenje od spočetja pa do groba.

Začetek skavtskega leta
Naši skavti bodo začeli skavtsko leto v soboto, 8. 10. 

Srečanje Karitas
Oktobrsko srečanje za sodelavce Karitas bo v sredo, 12. 10., po 
večerni sveti maši v prostorih Karitas pod cerkvijo. 

Biblična skupina
V četrtek, 13. 10., po večerni sveti maši bo srečanje biblične 
skupine. Ljubitelji Božje Besede lepo vabljeni. 

Birmanska sobota
Če Bog da lepo vreme, bomo z bodočimi birmanci v soboto, 
15. 10., odšli v hribe. Odhod izpred župnišča ob 7.00. Obutev naj bo 
primerna za pohod v hribe, s seboj imejte topla oblačila, malico, 
dovolj tekočine ter veljavni osebni dokument.

Birmanska nedelja
Nedelja, 16. 10. je birmanska. Pri maši ob 9.30 sodelujejo birmanci. 

Za očenaše
Ob prazniku vseh svetnikov je navada, da darujete za očenaše. Dar 
prinesete v župnijsko pisarno ali ga skupaj z namenom oddate v 
nabiralnik pri župnišču ali v za to pripravljeno škatlo pod korom. Iz 
vaših darov v ta namen se bodo darovale svete maše.

Zahvale
Hvala vsem, ki karkoli dobrega storite za našo župnijo. 


