
Leto: XXXIII                      številka: 19                16. oktober 2022

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. 

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 17. 10. 2022 (kapela) 6.30 +Marija Dolenc
Ignacij Antiohijski, šk-muč. 19.00 ++Pavel Kavčič in 
  Marinka Bosnar
  + Ana Jarc, 7. dan
Torek 18. 10. 2022 (DSO) 16.00 ++rajni
Luka, ev. 19.00 + Vida Kosec
Sreda 19. 10. 2022  (kapela) 6.30  ++rajni 
Pavel od Križa, duh. 19.00 + Ana Tehovnik
Četrtek 20. 10. 2022  (Žlebe) 18.00 po namenu
Irena, muč. 19.00 + Majda Rebolj, 30. dan
Petek 21. 10. 2022 (DSO) 10.00 ++ rajni
Uršula, dev-muč. 19.00 ++Anton Šimec in
  Viktorija Pisk
Sobota 22. 10. 2022  (cerkev) 6.30  ++rajni
Janez Pavel II., pp 19.00 + Janez Žagar, rd.
  

Nedelja 23. 10. 2022 7.00 za žive in rajne farane
30. nedelja med letom 9.30 ++Anton Jaklič in
misijonska  sin Anton
Janez Kapistran, duh.  19.00 +Angela Guzelj, obl.
  + Ladislav Kovačič, obl.
  
  
 

 
          
 
 

Ponedeljek 24. 10. 2022 (kapela) 6.30 ++ rajni
Anton M. Klaret, šk. 19.00 + Tomaž Gašperin  
Torek 25. 10. 2022 (DSO) 16.00 ++Stane in 
Darinka, muč.  Marjana Sešek
 19.00 + Ana Jeras, r. d.
Sreda 26. 10. 2022  (kapela) 6.30  ++rajni 
Lucijan, muč. 19.00 + Tomaž Gašperin
  
Četrtek 27. 10. 2022   (Žlebe) 18.00 ++Zvone in Vida Simčič
Sabina Avilska, muč. 19.00 +Angela Babnik, 30. dan
Petek 28. 10. 2022 (DSO) 10.00 za duše v vicah
Simon in Juda Tadej, ap. 19.00 + Danijela Peternelj
  
Sobota 29. 10. 2022  (cerkev) 6.30  ++ rajni
Mihael Rua, red. 19.00 +Marija Dolenc

Nedelja 30. 10. 2022 7.00 za žive in rajne farane
31. nedelja med letom 9.30 +Marko Krančan
Marcel, muč.  
   (prehod na zimski čas) 18.30 za mir v družini
 
  
 

 
  
 
 

»Stekel je naprej in splezal na divjo smokvo, da bi ga 
videl, kajti moral bi iti tam mimo« (Lk 19,4)

»Cestninar pa je 
stal daleč proč in 

govoril: ›Bog, 
bodi milostljiv 

meni grešniku!‹« 
(Lk 18,13)

Čiščenje cerkve:

22. 10. – 2. skupina (vodja: Martina Turk)
29. 10. – 3. skupina (vodja: Stanka Kozel)

 
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.

(Lk 19,4)
(Lk 18,13)

Zahvala voditelju misijona br. Štefanu Kožuhu

Ob zaključku misijonskega dogajanja bi se vam v imenu 
misijonskega odbora ter celotne župnije radi iz srca zahvalili 
za to, da ste sprejeli povabilo in kot voditelj misijona postali 
del našega župnijskega občestva.

Ob vas smo se učili, da misijon ni enkratno dejanje ali nek 
enkraten cilj. Misijon je pot in hoja z vero, ki se jo hodi vsak 
dan. Misijon v teh treh letih ni nastajal kot projekt, ampak 
smernica za spravo in odpuščanje, ki nam je pomagala, kako 
biti povezan drug z drugim in z Bogom. Ob vaših spodbudah 
smo morali najprej pogledati vase in v svoj odnos z drugimi 
ter naš odnos z Bogom. V središče naše priprave na misijon 
smo zato postavili molitev, post, spoved in sveto mašo ter 
čakali, da se bo zgodil misijon. Čakanje pa je prineslo tudi 
strah, da do njega sploh ne bo prišlo. Spomnili ste nas, da je 
temeljna krščanska drža biti v pričakovanju časa, ki ga ne 
določamo mi, ampak Bog. Vendar pričakovanje ni čakanje. 
Pričakovanje je aktivna drža, da smo osredotočeni na vsak dan 
posebej. Da vsak dan hodimo z veseljem in navdušenjem, ter 
da v ta vsakdan povabimo Boga in ga živimo skupaj z njim. 

Ob zaključku misijonskega dogajanja se vam zahvaljujemo za 
darovane svete maše in vaše nagovore. V njih smo prepoznali 
globoko sporočilo, da vera ni rutina, ampak zvesta in ustvarjal-
na drža, kako prav ljubiti sebe, drugega in Boga.

Mateja Šubic, članica misijonskega odborčka



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.

Srečanje izrednih delivcev obhajila
V ponedeljek, 17. 10., po večerni sveti maši bomo imeli v župnišču 
srečanje z izrednimi delivci obhajila.  

SBP za odrasle
V torek, 18. 10., ob 10.00 bo v pastoralnem domu srečanje skupine 
Slomškovega priznanja za odrasle. 

Srečanje ključarjev župnijske cerkve
V torek, 18. 10., ob 20.00 bo srečanje ključarjev župnijske cerkve v 
župnišču. Pogovarjali se bomo o obnovi klopi v cerkvi.

Karitas delitev hrane
V prostorih Karitas bodo v sredo, 19. 10., med 17.00 in 18.45 delili 
hrano in higienske potrebščine. 

Pogovori ob KKC
Tretji četrtek v mesecu po sveti maši in molitvah bodo v pastoral-
nem domu v Marijini učilnici potekali pogovori ob členih Katekizma 
katoliške Cerkve. Lepo vabljeni.

Praznovanje zakonskih jubilantov
V soboto, 22. 10., bo potekalo praznovanje zakonskih jubilantov. Vsi, 
ki praznujete obletnico skupnega življenja v zakramentu svetega 
zakona, prisrčno vabljeni. Te dni boste na dom dobili tudi osebna 
vabila. Vabilu se odzovete tako, da vabilu priložen listek prinesete v 
župnišče (lahko tudi v nabiralnik) ali pa v zakristijo. Če morda 
kakšen par, ki tudi praznuje okroglo obletnico poroke, ne bo dobil 
vabila, lepo vabljen, da se nam pridruži. Slike s praznovanja si boste 
lahko ogledali na spletni strani župnije in v foto ateljeju Bobnar v 
BC Medvode, kjer jih lahko poljubno naročite. Po sveti maši bomo 
nadaljevali praznovanje v dvorani Valentina Oblaka, zato svojce 
jubilantov naprošam za pecivo, ki naj ga dostavijo v soboto v avlo 
pastoralnega doma.

Misijonska nedelja
V nedeljo, 23. 10., bomo obhajali misijonsko nedeljo – svetovni 
misijonski dan pod geslom »Vi boste moje priče« (Apd 1,8). 
Osrednje slovensko praznovanje misijonske nedelje bo letos 
potekalo v Župniji Rogaška Slatina. Ob 15.00 bo molitvena ura s 
pričevanjem slovenskih misijonarjev, ki so trenutno v domovini. Ob 
16.00 bo slovesna sveta maša, pri kateri bosta prepevala otroški in 
mešani pevski zbor iz domače župnije. Somaševanje duhovnikov bo

Skrb za pastoralni dom
Župnijski pastoralni dom je bil, po velikem prizadevanju takratnega 
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, ki jim 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 Facebooka 
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, ki je vsak 
večer ista. 

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

"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 masi.

vodil celjski škof msgr. dr. Maksimilijan Matjaž. 

Darovanje na misijonsko nedeljo
Nabirka misijonske nedelje je namenjena za misijone. V imenu 
vseh misijonarjev in v svojem imenu se vam iskreno zahvaljujem. 
Bog vam povrni za vaš dar.

Komemoracija v Kucji dolini
V nedeljo, 23. 10., ob 15.00 bo žalna slovesnost na grobišču v Kucji 
dolini. Lepo vabljeni, da sklenemo roke in molimo za vse, ki pobiti 
ležijo na tem delu naše domovine.

Katehetski sestanek
Kateheti naše župnije bomo imeli sestanek v ponedeljek, 24. 10., 
ob 8.15 v župnišču.

Skavtsko jesenovanje 
Od 28. do 30. 10. bodo imeli naši skavti jesenski tabor. Jesenovanje 
izročam v vaše molitve.

Spovedovanje pred praznikom vseh svetih
V tednu pred praznikom vseh svetih vabljeni k sveti spovedi. Ker je 
opravljena spoved vezana na odpustek (razlaga v nadaljevanju), vas 
vabim, da se duhovno pripravimo na praznik tudi s spovedjo. K 
prejemu zakramenta vabim tudi učence veroučne šole. Skupno 
spovedovanje pred prazniki pa bo v nedeljo, 30. 10., od 17. ure 
dalje. 

Odpustek na dan 1. in 2. novembra
Cerkev priporoča tudi miloščino, odpustke in spokorna dela v korist 
rajnim. Glede odpustkov Katekizem uči: »Odpustek je odpuščanje 
časne kazni pred Bogom za tiste grehe, katerih krivda je že odpušče-
na. Prejme ga kristjan, ki je pravilno pripravljen pod določenimi 
pogoji ob pomoči Cerkve, katera v službi odrešenja z oblastjo 
razdeljuje in naklanja zaklad zadostitev Kristusa in svetnikov. 
Odpustek je delen ali popoln v tem smislu, da nas delno ali 
popolnoma reši časnih kazni, ki jih dolgujemo za grehe. Odpustke 
moremo naklanjati ali živim ali rajnim.« V prvih osmih dneh 
novembra Cerkev za obisk pokopališča in molitev za rajne naklanja 
popolni odpustek. Prav tako dobi odpustek v vseh cerkvah in javnih 
kapelah na dan 1. in 2. novembra, ali prejšnjo ali naslednjo nedeljo, 
kdor moli vsaj očenaš in vero in je bil pri spovedi in obhajilu ter 
moli po namenu svetega očeta.

Jesenske počitnice 28. 10.–4. 11.
Vsem osnovnošolcem in dijakom želim prijetne počitnice. Marsikdo 
izmed vas je že občutil težo šolskega leta, zato vam svetujem, da 
izkoristite prosti čas za počitek. Ne za lenarjenje, ampak za stvari, ki 
človeka bogatijo: druženje z družino, s prijatelji ali pa s kakšno 

dobro knjigo. Tudi narava nam v teh dneh razkriva svoje čare s svojo 
barvitostjo. Če je bil uvod v novo šolsko leto bolj klavrn, pa so 
počitnice ugoden čas, da nadoknadite zamujeno! 

Obhajanje bolnikov pred praznikom vseh svetih
V petek, 28. 10., bom po domovih obiskoval bolne in onemogle 
pred praznikom vseh svetih. Kdor bi poleg tistih, ki jih že redno 
obiskujem, še rad obisk duhovnika, naj mi to sporoči na tel. 051 303 
164. Zaradi obiska pred praznikom vseh svetih obisk bolnikov na 
prvi petek v novembru odpade. 

Premik ure
Zadnjo nedeljo v oktobru premaknemo urine kazalce za eno uro 
nazaj. Večerne svete maše bodo ob 18.30. Če kdo od starejših 
potrebuje prevoz k sveti maši, naj mi sporoči na moj osebni telefon 
(051 303 164).

Zahvale
Iskrena hvala vsem, ki ste se potrudili in lepo pripravili žegnanjsko 
nedeljo v župnijski cerkvi. Hvala vsem, ki ste z navzočnostjo in 
sodelovanjem lepo oblikovali tridnevni misijon v naši župniji. 
Posebna zahvala gre br. Štefanu Kožuhu in misijonskemu odboru. 
Posebej vesel sem bil vašega petja. Hvala združenim zborom za lepo 
petje v nedeljo pri maši. Hvala vsem, ki ste svetišče očistili, ter Minki 
in Ireni za čudovito okrasitev. Hvala vsem, ki ste z darom podprli 
našo župnijo. Hvala vsem za vašo navzočnost, ki je močno znamen-
je, da čutite z župnijo in se v njej čutite doma. Hvala vsem, ki ste 
napekli pecivo in pripravili pogostitev, da smo praznik lahko še bolj 
doživeli. Še enkrat iskrena zahvala vsem, ki karkoli dobrega naredite 
za našo župnijsko skupnost. 

Napovedni koledar: 

1. 11. – vsi sveti
2. 11. – verne duše
3. 11. – biblična skupina
4. 11. – prvi petek
5. 11. – prva sobota
5. 11. – srečanje ministrantov
6. 11. – zahvalna nedelja
7. 11. – tajništvo ŽPS
8. 11. – sestanek za starše prvoobhajancev
9. 11. – srečanje Karitas
10. 11. – pogovori ob KKC
11. 11. – zakonska 1
12. 11. – dekanijsko srečanje ministrantov
28.–30. 10. – skavtsko jesenovanje/spovedovanje pred prazniki


