
Leto: XXXIII                      številka: 20                30. oktober 2022

Ponedeljek 31. 10. 2022 (kapela) 6.30 ++Kristan
Volbenk, šk. 18.30 +Minka Rot
Torek 1. 11. 2022 7.00 ++rajni
VSI SVETI 9.30 + Marjan Mihelčič
 14.00 za žive in rajne farane
 17.00 molitev rožnih v. za rajne
 19.00 molitev mladih na pokop.
Sreda 2. 11. 2022  5.30  molitev rožnih vencev 
VERNI RAJNI 7.00 ++ rajni
 (kapela na pokopališču) 9.00 ++Marinko in Rekef
 18.30 ++rajni
Četrtek 3. 11. 2022  (GB) 18.00 +Franc Premože
Just Tržaški, šk. 18.30 za ljubezen in razumevanje
Petek 4. 11. 2022 (DSO) 10.00 ++ rajni
Karel Boromejski, šk. 18.30 za katoliške vrtce
Sobota 5. 11. 2022  (cerkev) 7.15  fatimska pobožnost
Zaharija in Elizabeta, 8.00 za duhovne poklice
starša Janeza Krstnika 18.30 + Vida Kovačič

Nedelja 6. 11. 2022 7.00 za žive in rajne farane
32. nedelja med letom 9.30 po namenu (T. J.)
zahvalna  sin Anton
Feliks, muč.  18.30 za blagoslov družine
  + Ladislav Kovačič, obl.
  
  
 

 
          
 
 

Ponedeljek 7. 11. 2022 (kapela) 6.30 +Ludvik Strušnik
Ernest, op 18.30 ++Franc in Marija Jarc 
Torek 8. 11. 2022 (DSO) 16.00 ++rajni
Bogomir, šk. 18.30 ++Brane Hribar, obl. in
  Tomaževi iz Vaš
Sreda 9. 11. 2022  (cerkev) 6.30  +Anica Jarc 
Posvetitev lateranske 18.30 v zahvalo
bazilike  
Četrtek 10. 11. 2022   (GB) 18.00 + Anica Jarc, 30. dan
Leon Veliki, pp. 18.30 + Toni Potokar, r.d.
Petek 11. 11. 2022 (DSO) 10.00 ++rajni
Martin, šk. 18.30 + Janez Ham, r. d.
Sobota 12. 11. 2022  (cerkev) 6.30  za zdravje
Jozafat, šk.-muč. 18.30 ++ Jožefa in Franc 
  Komatar;
  + Martin Dobnikar, god

Nedelja 13. 11. 2022 7.00 za žive in rajne farane
33. nedelja med letom 9.30 ++ Valentin in Ana
Stanislav Kostka   Čarman
  18.30 ++starši Rems
 
  
 

 
  
 
 

»S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje 
življenje.« (Lk 21,19)

»Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, 
kajti njemu vsi živijo.« (Lk 20,38)

Nadškofova zahvala ob zahvalni nedelji 2022
Zelo se bom zahvaljeval Gospodu s svojimi usti, 

sredi množice ga bom hvalil. (Ps 109,30)

Dragi bratje in sestre.
Zahvalna nedelja nas spodbuja in vabi k hvaležnosti. Hvaležnost življenje naredi 
polno, bogato in smiselno. Uči nas, da je življenje dar, da smo dar mi sami, da so 
drugi podarjeni nam in mi podarjeni drugim. Hvaležnost nas uči, da stvari v 
našem življenju niso samoumevne; da bi jih lahko tudi ne bilo. Pa tudi da ljudje 
v našem življenju niso samoumevni; da bi jih lahko tudi ne bilo. Ob zahvalni 
nedelji bi se tudi sam rad zahvalil najprej vam, bratje duhovniki. Hvaležen sem 
vam, da se ne naveličate iskati primernih poti in načinov za oznanjevanje 
evangelija in za posvečevanje Božjega ljudstva. Hvala vam za vse molitve, s 
katerimi svoje ljudi prinašate pred Boga, pa tudi za vašo medsebojno 
povezanost, za vašo skrb za duhovniško bratstvo. Vem, da je nepopolno, a vendar 
je dragoceno. Zahvaljujem se vam, sestre redovnice in bratje redovniki, ki ste 
med nami priče posvečenega življenja. Hvala vam za različne pobude, s katerimi 
bogatite življenje naše krajevne Cerkve. Hvala vam za kateheze, za hiše duhovnih 
vaj, za misijone in spovedovanje. Hvala kontemplativnim samostanom, da ste 
med nami oaze stalne molitve in češčenja najsvetejšega zakramenta. Zahvalju-
jem se vam, stalni diakoni. Vi ste prvi pomočniki svojih duhovnikov. Prevzemajte 
poslanstvo, za katero vas je Bog poklical, da boste s svojo gorečnostjo prebudili 
nove diakonske poklice. Zahvaljujem se našim katehistinjam in katehistom, ki 
potrpežljivo in predano na mlajše rodove prenašate ljubezen do Boga in 
ljubezen do Cerkve. Hvala vam, da sodelujete s starši in jim pomagate v naših 
otrocih razvijati čut za resnično, dobro, lepo in plemenito. Zahvaljujem se tudi 
vsem župnijskim sodelavcem. Vaše sposobnosti in izkušnje so neprecenljive. 
Duhovniki vas zelo potrebujejo, da jim pomagate in z njimi sodelujete pri skrbi 
za materialne in duhovne potrebe svojih župnij. Brez župnijskih sodelavcev, 
ključarjev, gospodarskega sveta, župnijskega pastoralnega sveta, pa tudi tistih, ki 
skrbite za čistočo naših cerkva, bi bilo župnijsko življenje zelo okrnjeno. 
Pomembnost sodelovanja vseh v skrbi za župnijo je tudi pokazala sinoda, ki nas 
je povabila k skupni hoji. Iskreno se zahvaljujem tudi vsem tistim, ki si 
prizadevate, da bi bilo v naši državi več poštenja in pravičnosti, več pripravljenosti 
za resnico, več demokracije, več medsebojnega spoštovanja in skrbi za skupno 
dobro. Čeprav ne morem našteti vseh, se želim zahvaliti vsem očetom in 
mamam, ki ste v tem letu sprejeli novo življenje. Ob vsej zmedenosti časa, 
nekaterih skupin in njihovih ideologij ste sprejeli dar novega življenja. Zaradi vas, 
drage mame in očetje, lahko zaupamo v prihodnost. Ob zahvali vsem in 
vsakomur prosim Marijo, naj vas skrbno varuje, nebeškega Očeta pa, naj 
blagoslavlja vas in vse vaše ljudi.

msgr. Stanislav Zore OFM, nadškof

Napovedni koledar: 

14. 11. – seja ŽPS, teden zaporov
15. 11. – srečanje SBP za odrasle
17. 11. - priprava na krst
18. 11.–19.11. – prvoobhajanski vikend
20. 11. – krstna nedelja
21. 11. – teden karitas
26. 11. - oratorijski dan (adventni venčki)
27. 11. – klic dobrote; nedelja Karitas

Krstna nedelja
Krstna nedelja v novembru  bo 20. 11. 
Priprava na krst bo v četrtek, 17. 11., 
ob 19.30 v župnišču. 
Dobrodošle predhodne prijave.

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. 

Čiščenje cerkve:
5. 11. – 4. skupina (vodja: Andreja Bečan)
12. 11. – 5. skupina (vodja: Francka Strušnik)
Če bi se še kdo želel priključiti skrbi za urejenost 
naše župnijske cerkve, naj sporoči na tel. 051/303–164

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



občestvo svetih. Praznik vseh svetnikov je naš skupni praznik, 
praznik velike krščanske družine. Danes se, kot poje Cerkev v 
hvalospevu tega slovesnega praznika, »radujemo poveličanja vseh 
svetih članov Cerkve in ob njihovem zgledu in priprošnji v veri 
potujemo obljubljeni sreči naproti«.
Maše na praznik vseh svetih bodo ob 7.00, 9.30 in 14.00, slednji 
bo sledila molitev na pokopališču. Večerne maše zaradi molitve 
rožnega venca ne bo. Ob 17.00 bomo v cerkvi molili rožne vence 
(razloženo spodaj), večerno molitev ob kapelici na pokopališču, ki 
bo ob 19.00 in kamor ste tudi vabljeni, pa pripravljajo mladi. 

Molitev rožnih vencev na praznik vseh svetih
Molitveno bdenje je lep prehod med praznikom vseh svetih in 
praznikom vernih rajnih. K vsakemu izmed štirih delov rožnega 
venca nas bodo po stari navadi povabili zvonovi tako v župnijski kot 
v podružničnih cerkvah. Z našo molitvijo za rajne bomo izkazali 
solidarnost, da skupaj hrepenimo po polnosti večnega življenja, 
četudi mi še na tem svetu, rajni pa v vicah. Za rajne bomo v 
župnijski cerkvi molili 1. 11. ob 17.00 in 2. 11. ob 5.30. Tisti, ki ne 
morete ali pa imate drugačne navade, vas povabim, da se nam v 
molitvi pridružite doma.

Spomin vernih rajnih
Spominu vernih rajnih je posvečen že popoldan praznika vseh 
svetih. Tako je bilo že od začetka današnjega 'spomina vseh vernih 
rajnih', ki sega skoraj tisoč let nazaj. Spomin ima svoj izvor v 
odredbi sv. Odila, opata v Clunyju, ki je leta 998 ukazal vsem sebi 
podrejenim samostanom, naj 1. novembra popoldne po vseh 
cerkvah zvoni mrtvim v spomin, menihi naj molijo večernice za 
mrtve, drugi dan pa naj za mrtve opravijo slovesen oficij (molitveno 
bogoslužje) in darujejo zanje sveto mašo ter delijo miloščino. Lepa, 
ganljiva navada se je hitro razširila in v naslednjih stoletjih se je 
udomačila povsod po Evropi. Sredi stisk prve svetovne vojne je 
papež Benedikt XV. leta 1915 dovolil, da vsak duhovnik daruje na ta 
dan tri svete maše za rajne. Molitveni dan bomo začeli zjutraj ob 
5.30 v cerkvi, kjer bomo molili rožne vence. Prva sv. maša v cerkvi 
bo ob 7.00. Po maši bomo šli v sprevodu na pokopališče, tam molili 
in blagoslovili grobove. Ob 9.00 bo maša v kapeli na pokopališču. 
Vabljeni tudi k večerni maši ob 18.30. 

Biblična skupina
V četrtek, 3. 11., ob 19.30 bo v župnišču srečanje biblične skupine. 
Vabljeni ljubitelji poglabljanja v Besedo Življenja.

Prvi petek
Petek, 4. 11., je prvi v novembru. Vabim vas k obhajanju prvega 
petka – sveta spoved (predpraznična velja), obisk svete maše, pri 
kateri poskušam čim bolj dejavno sodelovati, in prejem svetega 
obhajila. Na prvi petek več molimo in z dobrimi deli ter

Skrb za pastoralni dom
Vabim vas, 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. 
Tokratno mesečno čiščenje doma bo v sredo, 9. 11., ob 9.00. 

Misijonska naloga
Molim za nekoga, ki se je oddaljil od vere in Cerkve.

Za očenaše
Ob prazniku vseh svetnikov vas je veliko darovalo za očenaše. Iz vseh 
darov, ki ste jih namenili, bodo darovane svete maše za ++ rajne. 

Odpustek na dan 1. in 2. novembra
Cerkev priporoča tudi miloščino, odpustke in spokorna dela v korist 
rajnim. Glede odpustkov isti Katekizem uči: »Odpustek je odpuščan-
je časne kazni pred Bogom za tiste grehe, katerih krivda je že 
odpuščena. 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. Odpust-
ke 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! 

Praznik vseh svetih – jesenska velika noč
Praznik vseh svetnikov je veliki dan vere, upanja in ljubezni. To ni 
'dan mrtvih', kot je bilo napisano na naših koledarjih do nedavno (in 
je na nekaterih še!). To je dan živih, kajti Bog je zvest in trdno drži 
njegova obljuba: »Kdor v me veruje, bo živel, tudi če umrje!« Ti 
preprosti svetniki, ki so morda utonili v pozabo kmalu potem, ko so 
umrli in se umaknili iz človeške družbe, živijo. Človeške oči ne vidijo 
vsega. Ne vidimo Boga in ne vidimo veselja, ki ga je Bog naklonil 
svojim svetim. Vsi naši rajni, ki počivajo na pokopališčih in drugod v 
naročju zemlje, so bili ustvarjeni in krščeni zato, da bi postali 
svetniki. Ta pot je namenjena tudi nam, ki smo s krstom vstopili v 

premagovanji zadoščujemo za vse žalitve Jezusovega Srca. Po 
večerni sveti maši bo molitvena ura za posvečene Jezusovemu srcu, 
ob 20.30 bo molitvena ura za duhovnike v kapeli, ob 21.00 bo 
molitev treh delov rožnega venca, nato pa blagoslov z Najsvetejšim. 

Prva sobota
Sobota, 5. 11., je prva v novembru in je posvečena češčenju 
brezmadežnega srca Device Marije. Ta dan bo ob 7.15 molitev 
rožnega venca na fatimski način, sledila bo sv. maša. Oboje bo v 
cerkvi. Lepo vabljeni.

Srečanje ministrantov
V soboto, 5. 11., ob 8.00 bo redno mesečno srečanje za ministrante. 
Dobimo se pri sveti maši. Po vajah bo sledil šport. S seboj imejte 
primerno športno opremo in obutev. Dosedanji in novi ministranti 
lepo vabljeni.

Zahvalna nedelja
V Cerkvi na Slovenskem zahvalno nedeljo vsako leto obhajamo na 
nedeljo po prazniku vseh svetih. Letos bo to 6. novembra. Cerkev z 
opozarjanjem na pomen zahvale in hvaležnosti Bogu, stvarstvu in 
ljudem prebuja in krepi osnovno razsežnost medsebojnih odnosov 
in jim daje novo kakovost. Najvišja oblika zahvale za kristjane je 
daritev maše, kjer se Bogu Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je 
podarjeno. Na zahvalno nedeljo bo pri vseh mašah darovanje. 
 
Zahvalna nedelja je naše sporočilo Bogu, da smo mu hvaležni za 
vse dobljene darove njegovega sveta. Sveta, ki ga je ustvaril zato, 
da lahko razumemo, kako in zakaj je seme v zemlji, njegovo rast in 
sprejemamo sadove narave, ki jih poberemo ob sklepu rasti v 
jeseni. Vsa ta spoznanja in sporočila narave nam daje po svojem 
služabniku, duhovniku, ki nam pomaga v duhovni rasti vsakega in 
vseh članov župnijskega občestva. Zahvalna nedelja je tudi 
posebna zahvala za našega župnika in njegovega duhovnega 
pomočnika, ki nam omogočata poglobljeno razumevanje Božje 
besede in da lahko ob njuni zavzetosti in skromnosti spoznava-
mo in prepoznavamo bližino svetosti. Zahvala našemu župniku 
ob zaključku leta rasti, za njegovo skrb in hkrati vzpodbudo v veri. 
Darovi, ki jih bomo položili ob oltar, naj bodo dokaz naše zahvale 
za njegovo delo v župniji.  
(hvaležni župljani)  

Tajništvo ŽPS 
V ponedeljek, 7. 11., bomo ob 19.00 imeli redno srečanje tajništva 
ŽPS v župnišču. Vabljeni!

Sestanek za starše prvoobhajancev
V torek, 8. 11., ob 19.00 bo sestanek za starše naših prvoobhajancev 
v cerkvi. Starši lepo vabljeni tudi k sveti maši ob 18.30. 

Srečanje Karitas
Novembrsko srečanje za sodelavce Karitas bo v sredo, 9. 11., po 
večerni sveti maši v prostorih Karitas pod cerkvijo. Vabljeni!

Pogovori ob KKC
Vsak drugi četrtek v mesecu (tokrat 10. 11.) povabljeni na pogovore 
ob členih Katekizma Katoliške Cerkve. Pogovore vodi duhovnik Peter 
Stele. Lepo vabljeni. Pogovori so po maši in molitvah v Marijini 
učilnici v pastoralnem domu. 

Dekanijsko srečanje ministrantov
V soboto, 12. 11., od 15. ure dalje bo v naši župniji potekalo 
dekanijsko srečanje ministrantov.  Ministranti se bodo najprej zbrali 
v župnijski cerkvi, kjer bomo imeli molitev. Ob 15.30 bo kviz, ki bo 
potekal v dvorani. Hkrati bo potekal nogometni turnir na igrišču za 
šolo. Srečanje bomo zaključili z malico na župnijskem dvorišču ob 
17.00.

Prestavitev klopi v cerkvi
Naše klopi so precej stisnjene (razdalja je med 77 do 78 cm) zato 
nekateri, predvsem visoki verniki težko sedite. Gospodarski svet je s 
ključarji preveril možnosti boljše razporeditve med klopmi, možnost 
normalnega dostopa pri stebrih in stroškovno ocenil sam poseg.
Klopi se bodo razmaknile na razdaljo 100 cm, tako bo dovolj 
prostora za sedenja in klečanje. Razporeditev bo omogočala dostop 
z vseh strani, tudi pri stebrih do klopi. Ob prenovi bodo ohranjene in 
v naravnem lesu pobarvane samo tiste klopi, ki so iz hrasta. Nekaj 
klopi, ki imajo dele iz smreke bodo dopolnjene s hrastovim lesom. 
Z novo razporeditvijo bo zamenjana celotna postavitev radiatorjev.
Poseg bo trajal predvidoma tri tedne, prvi teden moška stran, drugi 
teden ženska in tretji teden finalizacija detajlov.  Število klopi se bo 
sicer zmanjšalo iz 20 na 15 ampak zaradi povečane izrabe klopi ob 
stebrih ne bomo veliko izgubili, boste pa verniki precej lažje sedeli 
in imeli več prostora. Predviden strošek je med 20.000 do 28.000 €, 
ki ga bomo pokrili z izrednimi in rednimi prispevki. Vsaka gesta 
daru za ta poseg bo v veliko pomoč. Vrednost je ocenjena tako nizko 
zato, ker računamo na okoli 300 do 400 ur prostovoljnega dela.
Dela na moški strani bodo izvedena v delavnikih med 7. in 12. 
novembrom, na ženski strani pa med 14. in 19. novembrom. 
Rezervni termin je še za dokončanje del med 20. in 26. novembrom.
Prosimo za več prostovoljcev čez cel dan ali samo popoldan. Dela se 
bodo izvajala v cerkvi in pri mizarjih Janezu Mraku ter Primožu 
Zdešarju. Vsake roke bomo veseli.
Posebej naprošamo srednjo generacijo vernikov in starše skavtov, da 
z razumevanjem in veseljem napotijo otroke na prostovoljno delo in 
tako zmanjšajo stroške celotnega posega. 
Moški od 30. leta naprej se naj javijo g. Andreju Kogoju 
(031 320 947), skavti pa vodji skavtov ge. Esteri Jezeršek Novak 
(031 392 333).

Nadškofova zahvala ob zahvalni nedelji 2022
Zelo se bom zahvaljeval Gospodu s svojimi usti, 

sredi množice ga bom hvalil. (Ps 109,30)

Dragi bratje in sestre.
Zahvalna nedelja nas spodbuja in vabi k hvaležnosti. Hvaležnost življenje naredi 
polno, bogato in smiselno. Uči nas, da je življenje dar, da smo dar mi sami, da so 
drugi podarjeni nam in mi podarjeni drugim. Hvaležnost nas uči, da stvari v 
našem življenju niso samoumevne; da bi jih lahko tudi ne bilo. Pa tudi da ljudje 
v našem življenju niso samoumevni; da bi jih lahko tudi ne bilo. Ob zahvalni 
nedelji bi se tudi sam rad zahvalil najprej vam, bratje duhovniki. Hvaležen sem 
vam, da se ne naveličate iskati primernih poti in načinov za oznanjevanje 
evangelija in za posvečevanje Božjega ljudstva. Hvala vam za vse molitve, s 
katerimi svoje ljudi prinašate pred Boga, pa tudi za vašo medsebojno 
povezanost, za vašo skrb za duhovniško bratstvo. Vem, da je nepopolno, a vendar 
je dragoceno. Zahvaljujem se vam, sestre redovnice in bratje redovniki, ki ste 
med nami priče posvečenega življenja. Hvala vam za različne pobude, s katerimi 
bogatite življenje naše krajevne Cerkve. Hvala vam za kateheze, za hiše duhovnih 
vaj, za misijone in spovedovanje. Hvala kontemplativnim samostanom, da ste 
med nami oaze stalne molitve in češčenja najsvetejšega zakramenta. Zahvalju-
jem se vam, stalni diakoni. Vi ste prvi pomočniki svojih duhovnikov. Prevzemajte 
poslanstvo, za katero vas je Bog poklical, da boste s svojo gorečnostjo prebudili 
nove diakonske poklice. Zahvaljujem se našim katehistinjam in katehistom, ki 
potrpežljivo in predano na mlajše rodove prenašate ljubezen do Boga in 
ljubezen do Cerkve. Hvala vam, da sodelujete s starši in jim pomagate v naših 
otrocih razvijati čut za resnično, dobro, lepo in plemenito. Zahvaljujem se tudi 
vsem župnijskim sodelavcem. Vaše sposobnosti in izkušnje so neprecenljive. 
Duhovniki vas zelo potrebujejo, da jim pomagate in z njimi sodelujete pri skrbi 
za materialne in duhovne potrebe svojih župnij. Brez župnijskih sodelavcev, 
ključarjev, gospodarskega sveta, župnijskega pastoralnega sveta, pa tudi tistih, ki 
skrbite za čistočo naših cerkva, bi bilo župnijsko življenje zelo okrnjeno. 
Pomembnost sodelovanja vseh v skrbi za župnijo je tudi pokazala sinoda, ki nas 
je povabila k skupni hoji. Iskreno se zahvaljujem tudi vsem tistim, ki si 
prizadevate, da bi bilo v naši državi več poštenja in pravičnosti, več pripravljenosti 
za resnico, več demokracije, več medsebojnega spoštovanja in skrbi za skupno 
dobro. Čeprav ne morem našteti vseh, se želim zahvaliti vsem očetom in 
mamam, ki ste v tem letu sprejeli novo življenje. Ob vsej zmedenosti časa, 
nekaterih skupin in njihovih ideologij ste sprejeli dar novega življenja. Zaradi vas, 
drage mame in očetje, lahko zaupamo v prihodnost. Ob zahvali vsem in 
vsakomur prosim Marijo, naj vas skrbno varuje, nebeškega Očeta pa, naj 
blagoslavlja vas in vse vaše ljudi.

msgr. Stanislav Zore OFM, nadškof


