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Napovedni koledar: 
28.11. – katehetski sestanek
30.11. – Karitas delitev hrane
1.12. – Biblična skupina
2.12. – prvi petek
3.12. – prva sobota, srečanje ministrantov
5.12. – tajništvo ŽPS
7.12. – srečanje Karitas
8.12. – Brezmadežna, sprejem ministrantov; pogovori ob KKC
9.12. – Adventni večer
10.12. – maša za pare, ki ne morejo imeti otrok
11.12. – birmanska nedelja

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:
19. 11. – 6. skupina (vodja: Marta Štrukelj)
26. 11. – 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

Ponedeljek 14. 11. 2022 (kapela) 6.30 po namenu
Nikolaj Tavelić 18.30 ++starši Jeras in Mohorič
  + Jožef Gyergyek
Torek 15. 11. 2022 (DSO) 16.00 ++rajni (DSO)
Albert, šk-uč.  18.30 +Tomaž Gašperin
   
Sreda 16. 11. 2022  (kapela) 6.30  ++ rajni
Marjeta Škotska, kr. 18.30 +Andrej Plešec, r. d.
Četrtek 17. 11. 2022  (Žlebe) 17.00 po namenu
Elizabeta 18.30 za zdravje v družini
Ogrska,   
red.
Petek 18. 11. 2022 (DSO) 10.00 ++ rajni
Posvetitev bazilik 18.30 +Ivana Kavčič
sv. Petra in Pavla  
Sobota 19. 11. 2022   6.30  po namenu
Matilda, red. 18.30 +Ivan Dobnikar, obl.
  +Franc Petač, obl.

Nedelja 20. 11. 2022 7.00 + Jože Kogoj
34. nedelja med letom —  9.30 ++Marija in 
JEZUS KRISTUS,   Franci Mihovec
KRALJ VESOLJSTVA   za žive in rajne farane
Edmund, kr. 18.30 +Ana Jarc
 

 
          
 
 

Ponedeljek 21. 11. 2022 (kapela) 6.30 ++ rajni
DAROVANJE  18.30 +Marija Mrak, 30. dan
DEVICE MARIJE  
Torek 22. 11. 2022 (DSO) 16.00 ++rajni
Cecilija, dev-muč. 18.30 ++pevci in organisti
Sreda 23. 11. 2022  (kapela) 6.30  ++ rajni
KlemenI, pp-muč. 18.30 +Toni Potokar
Dan Rudolfa Maistra, d.p.  
Četrtek 24. 11. 2022  (Žlebe)17.00 +Alojzija Bergant, r.d., obl.
Andrej Dung, muč. 18.30 ++Ana in  
  Andrej Bezjak, obl.
Petek 25. 11. 2022 (DSO) 10.00 ++rajni
Katarina Sinajska, dev-muč. 18.30 +Franjo Horvat  
Sobota 26. 11. 2022  6.30  ++rajni
Valerijan Oglejski, šk. 18.30 +Marija Šestak, obl.

Nedelja 27. 11. 2022 7.00 za žive in rajne farane
1. adventna nedelja,  9.30 ++ Anton in Marija
nedelja Karitas   Komatar
Vigil in Modest, šk.  18.30 ++starši Močnik
 
  
 

 
  
 
 

»Za tisti dan in uro pa ne ve nihče, ne angeli v 
nebesih ne Sin, ampak samo Oče.« (Mt 24,36)

»In govoril je: 
'Jezus, spomni se 

me, ko prideš v 
svoje kraljestvo!'« 

(Lk 23,42)

Noč zlega

Na poti do cerkve me je na obcestni svetilki »pozdravil« plakat z vabilom 
na 9. noč parkeljnov v Goričanah. Ilustrator je uspel v parkeljnovih 
rdečih očeh upodobiti zlobo, ampak ta je še vedno v človeških mejah. 
Resnične zlobe si namreč ne moremo predstavljati, nas presega, je 
peklenska. Ta zloba poganja mašinerijo vojn, splavljanje otrok, mučenja 
ljudi in živali, brezbrižno gledanje umiranja od lakote v svetu, prefin-
jeno psihično zasužnjevanje v družinah, zagovarjanje zločinov, 
samomori … Vse strašno in zverinsko dobiva svoj navdih in zagon iz 
pekla. V svet pa se prelije skozi ljudi, ki temu navdihu prisluhnejo, se 
začno igrati z vabilom k nagajanju, škodovanju, maščevanju, dokler si v 
skrajnem primeru ne umažejo rok s krvjo. Neverjetno je človekovo 
nagnjenje k sprejemu teh navdihov. Že samo poskusna igra taboriščne-
ga dogajanja je študente, ki so igrali vlogo paznikov, poneumila. Vživeli 
so se v vlogo do te mere, da so se začeli izživljati nad kolegi, ki so igrali 
vlogo taboriščnikov, tako da so jih morali voditelji poskusa zaustaviti … 
Človeka privlači krvoločnost, strašljivo, grozljivo … In vendar nam Sveto 
pismo govori o izvoru in posledicah zla. Pove nam, da izvira od Satana (v 
hebrejščini nasprotnik), ki se je hotel povzpeti nad Boga, a je bil vržen 
na zemljo in v podzemlje. Prvima človekoma je zavidal njuno srečo v 
raju in ju je prevaral z lažjo o drevesu. Zapeljeval je narode, da so za 
naklonjenost bogov (ki so bili v resnici demoni) žrtvovali svoje otroke v 
ognju, da so si med seboj nasprotovali, se sovražili in pobijali. Tudi 
izvoljeno ljudstvo je nenehno odvračal od pokorščine njegovemu 
ljubečemu Bogu. Končno se je lotil samega Božjega Sina Jezusa in ga 
hotel pripraviti, da bi molil njega, hudiča. Toda Jezus je prišel prav zato, 
da bi hudičeva dela razdejal in osvobodil človeštvo, ki je bilo iz strahu 
pred smrtjo vse življenje podvrženo njegovi sužnosti. To ga je stalo 
mučeniške smrti, toda njegova ljubezen, ki je bila močnejša od smrti, je 
smrt premagala.
Satan je po Jezusovih besedah lažnik in ubijalec od začetka. Odene se v 
angela luči, da bi nas preslepil, pretvarja se, da je človekov dobrotnik, da 
bi ga zasužnjil in pogubil. Tako kot ima Oče svoje duhovne otroke, ima 
tudi hudič svoje. Jezus je rekel svojim ubijalcem: »Vi imate hudiča za 
očeta« (Jn 8,44). Ti se prepoznajo po svojih delih: »Ta, ki dela greh, je iz 
hudiča, saj hudič greši že od začetka … Nobeden, ki je rojen iz Boga, ne 
dela greha … in ne more grešiti, ker je rojen iz Boga« (1 Jn 3,8-9). 

(besedilo se nadaljuje na prvi notranji strani oznanil)

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



tistih, ki cerkev čistijo. Čiščenje klopi ni bilo prijetno, ker če si hotel 
dobro očistiti med klopmi, si moral dobesedno na kolena s 
sesalcem. Investicija obnove klopi se mi zdi smiselna in ravno pravi 
čas, ker je to potrebno narediti pred beljenem cerkve, katerega 
načrtujemo drugo leto. Hvala pa vsem, ki ste obnovo klopi sprejeli z 
naklonjenostjo in dobrohotnostjo.

Seja ŽPS
V ponedeljek, 21. 11., bo redna seja ŽPS. Sejo bomo začeli s sveto 
mašo ob 18.30 v cerkvi in jo nadaljevali ob 19.00 v Marijini učilnici 
v pastoralnem domu. Člani lepo vabljeni.

Teden zaporov 13.–19. 11. 2022 
V tednu od 13. do 19. novembra bomo tudi letos obhajali teden 
zaporov. Vsako leto ga pripravimo v okviru Katoliške cerkve in tudi 
drugih krščanskih cerkva ter skupnosti. Namen tedna zaporov je, da 
bi se kristjani v večji meri zavedali potreb vseh, ki se jih dotika 
beseda zapor.
Molite z nami vsak dan tedna zaporov, ko letos potujemo skozi 
sovražnost, stigmo in obup, ko se premikamo proti upanju, 
hvaležnih src za vse, kar je pred nami. 

Molitev tedna zaporov:
Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v 
zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo 
ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene 
v zaporih in vse,ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila 
dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da 
si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v 
ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v Njegovi moči in z njegovim 
Duhom, danes in vsak dan. Amen.

Srečanje SBP za odrasle
V torek, 15. 11. ob 10.00 bo srečanje skupine Slomškovega 
bralnega priznanja za odrasle v Marijini učilnici. Lepo vabljeni.

Prvoobhajanski vikend
V petek, 18. 11., bomo z našimi prvoobhajanci odšli na duhovno 
okrepitev k Mariji Kraljici Miru na Kurešček. Tam se dobimo ob 
17.30. kjer  bomo do sobote, 19. 11. Spoznavali bomo, kako se je 
sv. Julija srečevala z Jezusom in tako postala njegova najtesnejša 
prijateljica. Predvsem pa bomo prosili Marijo Pomagaj, naj nas 
spremlja na poti do prvega svetega obhajila. Duhovni odmik bomo 
zaključili s sveto mašo ob 16.00 v cerkvi Kraljice miru na Kureščku. 
Prvoobhajančke izročam v molitev.

Celonočno češčenje Najsvetejšega pred nedeljo Kristusa 
Kralja vesoljstva
S sobote 19. 11. na 20. 11. bo potekalo celonočno češčenje 

Satan je navdihnil Juda Iškarijota, da je izdal Jezusa: »In tedaj, po 
grižljaju, je šel Satan vanj« (Jn 13,27). Toda Jezus je »s smrtjo uničil 
tistega, ki je imel oblast nad smrtjo, to je hudiča« (Heb 2,14). Janezu se v 
Razodetju predstavi kot tisti, ki ima ključe smrti in podzemlja (Raz 1,18). 
Toda, če dopuščamo jezo, neodpuščanje in zamero, dajemo Satanu moč 
nad nami. Sveto pismo nas svari pred tem na številnih mestih. Duhovni 
učitelji svarijo pred vsakim spogledovanjem z njim v obliki vedeževanja, 
horoskopa in drugih pripomočkov za raziskovanje prihodnosti ali 
pridobivanja moči nad drugimi. Hudič se pritihotapi v našo sredo pod 
krinko folklore, da bi si podvrgel tiste, ki sprva »ne mislijo nič hudega«. 
Toda hudo pride skozi špranje, skozi katere se spogledujemo z njim. 
Pazimo, da nas ne bo presenetilo in zgrabilo v noči parkeljnov.
Da bi odvrnili njegov pogubni vpliv, bomo v času povorke parkeljnov v 
cerkvi častili Jezusa v najsvetejšem Zakramentu. 

s. Snežna Večko

Skrb za pastoralni dom
Hvala skupini gospa, ki ste preteklo sredo (9.11.) čistile pastoralni dom. 
Hvala vam, ker ste čistile naš skupni dom, da v lepih prostorih potekajo 
pastoralne dejavnosti, se oznanja najlepše oznanilo, ki ga je moč slišati – 
oznanilo o Bogu in njegovi ljubezni. Tudi vaše delo je oznanilo – ljubezni 
do Boga in ljudi. Hvala.

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. 

Misijonska naloga
Molim za rajne, posebno tiste, ki so najbolj potrebni naše molitve. 

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. 

Obnova klopi
Obnova klopi »moške« strani v cerkvi gre h koncu. Ob tem bi se rad 
zahvalil vsem, ki ste darovali svoj čas in moči za obnovo klopi. Hvala 
ključarju g. Janezu Mraku in ekipi delavcev v njegovi mizarski delavnici, 
Obnova klopi je potrebna najprej zaradi tega, ker ravno klopi omogočajo 
zbranost pri bogoslužju. Potrebno je, da se dokaj udobno sedi in 
spoštljivo kleči. Drugo pa je sama skrb za lepoto svetišča. Klopi niso bile 
enotne ne po barvi ne po vrsti lesa. Na mnogih mestih so bile poškodo-
vane, blazine strgane in poleti v vročini so puščale sledi barve na 
oblačilih. Tretje, kar je narekovalo obnovo, pa je bila naklonjenost do   

Najsvetejšega. Vabim pa vas v Božji hram, k Bogu, ki hoče človeku 
dobro, lepo in resnično. Dobrodošli na češčenju Najsvetejšega. 

Vabim vas, da se  vpišete v preglednico, ki je pod korom na mizici za 
tisk. Koordinator nočnega češčenja je ga. Jana Podjavoršek – 
031 527 989

Nedelja Kristusa Kralja, birmanska nedelja
Cerkveno leto se v Katoliški Cerkvi sklene s praznikom Kristusa, Kralja 
vesoljstva, ki bo letos v nedeljo, 20. 11. Cerkev je Kristusa za kralja 
vesoljstva priznavala že v najzgodnejših veroizpovedih in s tem 
poudarjala, da ima Kristus kot Božji sin in Odrešenik sveta, zlasti po 
svojem vnebohodu najvišjo čast in oblast nad človeštvom in zgodovino.

Ta nedelja je tudi birmanska, kar pomeni, da birmanci s sodelovanjem 
oblikujejo sv. mašo. Podprimo jih z navzočnostjo in molitvijo.  

Nedelja služenja
S Kristusom pa kraljujemo samo tako, da delamo to, kar dela on: »Nisem 
prišel, da bi mi stregli, ampak da bi stregel in dal življenje za mnoge!« 
(prim. Mr 10,45) Zato bomo tudi letos na to nedeljo imeli nedeljo 
služenja. 
Ob koncu maše se bomo sprehodili do oltarja in iz zlate skrinje vzeli zlat 
listek, ki nas bo povabil k služenju. Nalogo, napisano na listku, opravimo 
do naslednje nedelje služenja, ki bo pred prvo postno nedeljo.

God zavetnice cerkvene glasbe sv. Cecilije
V torek, 22. 11., bomo obhajali god sv. Cecilije, zavetnice cerkvene 
glasbe in pevcev. Ta dan bodo pri sv. maši ob 18.30 prepevali vsi 
pevci pevskih zborov naše župnije. S pesmijo in molitvijo se bomo 
Bogu zahvalili, da ga smemo s pesmijo slaviti. Posebna zahvala 
pavelja vsem pevovodjem, organistom in pevcem v župniji. Naj Vam 
Bog ves trud po priprošnji sv. Cecilije obilno povrne s svojim 
blagoslovom. Po maši bo vsak zbor zapel eno pesem pred oltarjem 
naše cerkve. 
Po kratkem koncertu pa bomo s pevci imeli v pastoralnem domu 
tradicionalno »cecilijanko«.

Biblična šola- kateheza odraslih
V sredo, 23. 11. ob 17.00 bo drugo srečanje biblične šole tokrat v 
Marijini učilnici in preko spletne aplikacije zoom. Dobrodošli.

Teden Karitas – »Skupaj delajmo dobro!«
Letošnji Teden Karitas bo potekal od ponedeljka, 21. 11. do nedelje, 
27. 11. Papež Frančišek je v apostolski spodbudi Veselje evangelija 
zapisal »Kadar se notranje življenje zapre v lastnih koristih, ni več 
prostora za druge, ni posluha za uboge, ne poslušamo več Božjega 
glasu, na uživamo več Božjega glasu, ne uživamo več blagega 
veselja njegove ljubezni, ne utripa navdušenja za dobro.”
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na zemljo in v podzemlje. Prvima človekoma je zavidal njuno srečo v 
raju in ju je prevaral z lažjo o drevesu. Zapeljeval je narode, da so za 
naklonjenost bogov (ki so bili v resnici demoni) žrtvovali svoje otroke v 
ognju, da so si med seboj nasprotovali, se sovražili in pobijali. Tudi 
izvoljeno ljudstvo je nenehno odvračal od pokorščine njegovemu 
ljubečemu Bogu. Končno se je lotil samega Božjega Sina Jezusa in ga 
hotel pripraviti, da bi molil njega, hudiča. Toda Jezus je prišel prav zato, 
da bi hudičeva dela razdejal in osvobodil človeštvo, ki je bilo iz strahu 
pred smrtjo vse življenje podvrženo njegovi sužnosti. To ga je stalo 
mučeniške smrti, toda njegova ljubezen, ki je bila močnejša od smrti, je 
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Satan je po Jezusovih besedah lažnik in ubijalec od začetka. Odene se v 
angela luči, da bi nas preslepil, pretvarja se, da je človekov dobrotnik, da 
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tudi hudič svoje. Jezus je rekel svojim ubijalcem: »Vi imate hudiča za 
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hudiča, saj hudič greši že od začetka … Nobeden, ki je rojen iz Boga, ne 
dela greha … in ne more grešiti, ker je rojen iz Boga« (1 Jn 3,8-9). 

(besedilo se nadaljuje na prvi notranji strani oznanil)

Dobrodelni koncert ob tednu Karitas bo v petek, 25. 11. ob 20.00 v 
dvorani Valentina Oblaka v našem pastoralnem domu. Na koncertu 
bodo nastopili Moški zbor naše župnije, Eva Bečan na klavirju in 
Miha Mozetič s harmoniko. Lepo vabljeni.

Zbiranje sredstev pomoči
Sredstva pomoči zbiramo na različne načine. En način je, da se 
obračamo na vas in vse dobre duše okoli nas, da darujete material-
na sredstva. V nedeljo, 20. 11. bomo razdelili vrečke Karitas z željo, 
da jih vrnete s kakšnim darom v pomoč potrebnim. Kaj darovati?

Hvaležni bomo za vsak dar predvsem za: 
- higienske potrebščine za telo in dom. 
- priboljške za praznike (konzerve ribe, paštete in podobno)

Kar bo darovano, prosimo, oddajte v cerkvi na mesto pod korom. 
Naj vam Bog dobroto povrne z večnimi darovi!

Adventni oratorijski dan
V soboto, 26. 11., od 9. do 13. ure bo v župniji potekal oratorijski 
dan, na katerem bomo med drugim izdelovali adventne venčke. Vsi 
osnovnošolski otroci lepo vabljeni. Tema letošnjega oratorijskega 
dneva bo Bog je večno mlad. Prijavnice bodo na voljo na spletni 
strani župnije, Facebook strani Oratorija Preska, pri verouku in v 
cerkvi.

Skupina za moške
Vabljeni na novembrsko moško srečanje, ki bo v torek, 22. novem-
bra, ob 19:45 (oz. po večerni maši) kot ponavadi v mladinski sobi v 
kleti Pastoralnega doma (kjer so udobni fotelji, da se boste ob 
pogovoru tudi prijetno spočili). Pred vsakim srečanjem je s strani 
jezuita, p. Vilija Lovšeta, pripravljeno kratko pisno gradivo kot pomoč 
za osebni premislek in pripravo na pogovor v skupini. Če imaš željo 
in namen pridružiti se skupini mož, ki skupaj razmišljajo in se 
podpirajo v vlogi moža v družini, Cerkvi in družbi, se javi na 
elektronski naslov izebovec@gmail.com, da boš prejel omenjeno 
gradivo. Lahko pa seveda prideš in si dobrodošel tudi brez najave - 
samo pridi! Prepričan sem, da boš domov odšel obogaten in 
opogumljen. 
Srečanja so načeloma vsak drugi torek v mesecu.

Skupina mož v Preski je del mreže skupin Možje svetega Jožefa. Več 
o delovanju le teh lahko izveš na spletni strani https://moskadu-
hovnost.si/ ali pa piši na zgoraj navedeni elektronski naslov - z 
veseljem bom odgovoril in ti pošiljal obvestila o delovanju skupin in 
drugih skupnih akcijah in dogodkih - tudi če ti zaenkrat okoliščine 
ne dopuščajo, da bi se udeleževal srečanj.

Iztok Žebovec, koordinator Moške skupine v župniji Preska


