
Sveta maša 
in akademija Rahelinega vrtca – hiše otrok montessori

V četrtek, 15. 12., se bomo pri sveti maši 
ob 17. uri  zahvalili 
za delovanje Rahelinega vrtca – hiše 
otrok montessori. Pri maši bodo 
sodelovali otroci in starši vrtca. Po 
sveti maši, predvidoma ob 17.50, pa 
bo v dvorani pastoralnega doma 
akademija, po njej pa druženje ob soku 
in čaju ter božični sejem. 

Lepo vabljeni!

Leto: XXXIII                       številka: 23                  11. december 2022

Povabilo k večernicam:
Vsak četrtek po večerni sv. maši vabljeni k molitvi večernic 
pred Najsvetejšim.

Povabilo k ponedeljkovemu in petkovemu češčenju:
Vsak ponedeljek in petek ste eno uro pred sv. mašo lepo 
povabljeni k tihemu češčenju Najsvetejšega.

Povabilo k uri Božjega usmiljenja:
Vsak petek ob 15.00 ste lepo povabljeni k uri Božjega 
usmiljenja.

Jutranja adoracija
Vsak dan od pon. do sob. je v kapeli sv. Družine od 5.30 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 12. 12. 2022 (kap. - zornice) 6.30 ++rajni
D. Marije iz Guadalupe 18.30 +Vida Žerovnik
 
Torek 13. 12. 2022 (DSO) 16.00 +Frančišek Narobe
Lucija, dev-muč. 18.30 ++ Ana  in 
  Janez Duhovnik
Sreda 14. 12. 2022 (kap. - zornice) 6.30 + Vida Simčič
Janez od Križa, duh. uč.   18.30 za zdravje   
   
Četrtek 15. 12. 2022  (Žlebe) 17.00 +Marija Mrak
Maria de Rosa, red. 18.30 + Vilko Herič, obl. 
  
Petek 16. 12. 2022 (DSO)10.00 za duhovne poklice
Albina, muč. 18.30 +Stane Lutar
božična 8-dnevnica  
Sobota 17. 12. 2022  6.30 + Alojzija Mozetič
Lazar iz Betanije, sp. mož 18.30 + Jožef Dernič in
božična 8-dnevnica  + Barbara Berce
  
Nedelja 18. 12. 2021 7.00 + Toni Potokar
4. ADVENTNA NEDELJA 9.30 za žive in  rajne farane
Gacijan, šk.  po namenu
božična 8-dnevnica 18.30 +Marjan Hostnik
 
 

 
  
 
 

»Ko se je Jožef 
zbudil, je storil, 

kakor mu je 
naročil Gospodov 
angel. Vzel je svojo 

ženo k sebi« 

(Mt 1,24)

Ponedeljek 19. 12. 2022 18.30 ++Jamnik in Zavašnik
Urban III., pp.  +Marjan Mihelčič
božična 8-dnevnica  
Torek 20. 12. 2022 18.30 +Ivanka Škof, obl.
Evgen, muč.   +Frančiška Rovtar
božična 8-dnevnica  
Sreda 21. 12. 2022 18.30 + Dušica Bergant, obl.
Peter Kanizij, duh-uč.    +Karl Frahm 
božična 8-dnevnica   
Četrtek 22. 12. 2022   18.30 + Gorazd Fertin, obl.
Frančiška Cabrini, red. ust.  +Cecilija Hafner
božična 8-dnevnica  
Petek 23. 12. 2022 18.30 + Franc Jarc
Janez Kancij, duh.  po namenu
božična 8-dnevnica
Sobota 24. 12. 2022 (maša sv. več.)18.30 +Valerija Bergant, obl.
SVETI VEČER  +Erika Gajanovič, r. d. 
Adam in Eva (polnočnica) 24.00 za žive in rajne farane
  
Nedelja 25. 12. 2021 9.30 ++ Pavel Kavčič in
BOŽIČ -  Marinka Bosnar
Gospodovo rojstvo  po namenu
 18.30 + Ivana in Stane 
  Rihtaršič
 

 
  
 
 

»Boga ni nikoli 
nihče videl; 

edinorojeni Bog, 
ki biva v Očetovem 

naročju, 
on je razložil.« 

(Jn 1,18)

Blizu stiskanim

Temni novembrski in decembrski dnevi so v temo zagrnili 
marsikatero družino. Lahko je to tema zaradi novo odkrite bolezni, 
tema zaradi napetosti, ki jih povzroča služba ali šola, ali splošna 
negotovost doma in v svetu, ko je ogrožen svetovni mir. Posebej 
temno pa je, ko od nas odide nekdo, ki smo ga imeli radi in brez 
katerega si življenje težko predstavljamo. Ko si upamo vstopiti v to 
temo in si jo priznati, v njej hitro lahko odkrijemo nekaj, kar pa je 
zelo dragoceno, kar je biser, in to je – hrepenenje po svetlobi, 
l(L)uči. In človek odkrije, da je v njem en sam advent, ves čas 
hrepenimo po »Njem, ki mora priti« (Jn 6,14), kajti na dnu vseh 
hrepenenj je hrepenenje po Bogu. In ta Bog, ne boste verjeli, ima 
podobno hrepenenje. Mi hrepenimo po Njem, On pa hrepeni po 
nas. On nam je od nekdaj želel biti blizu in človek je od nekdaj 
hrepenel po njegovi bližini. Verjamem, da je Bog iskal pot do nas, 
in našel jo je – to je Marija. Najprej je to pot pripravil, tako da jo je 
obvaroval izvirnega greha, nato si je pripravljal prostor pod 
Marijinim srcem s poslušanjem njegove Besede v templju in ko se 
je čas dopolnil, je skozi vrata Device Marije stopil v ta svet. Mont-
fortski pravi: »Kakor je Bog zbral vse vode in jih imenoval morje, 
tako je zbral vse milosti in jih imenoval Marija,« ter nadaljuje: 
»Veliki Bog ima zaklad, ima zakladnico, kamor je položil vse, kar 
je lepega, sijajnega in dragocenega, celo svojega lastnega Sina. 
In ta zakladnica ni nič drugega kot Marija.« Po njej Bog prihaja k 
nam in mi k Bogu. Zato nam je tako blizu. Ona nam želi biti blizu, 
da bi našli pot k Bogu. To sem doživel v stiški baziliki, letos, ko smo 
bili na izletu s šmarničarji. Ob pogledu v čudoviti obraz fatimske 
Marije sem v svoji stiski in žalosti začutil globok mir, ki je rastel iz 
zaupanja Mariji, ki me je vabila, naj zaupam Jezusu, naj prepustim 
Jezusu. Marijo sem slikal z mobitelom in jo imam za ozadje, da ne 
bi pozabil njenega vabila: »Zaupaj Jezusu! Preloži skrbi Nanj in 
skrbel bo zate!« Vabim vas, da bi v tem adventnem času poiskali 
lepo podobo Marije in jo postavili na vidno mesto. Slikajte jo in si 
jo dajte za ozadje na mobitelu. Naj vas njen obraz prepriča, da 
boste zaupali Jezusu, ki želi biti blizu. Jezusu, ki prihaja k nam, da 
bi imeli življenje in ga imeli v polnosti. 

Jure Koželj, župnik 



Skrb za pastoralni dom
Naš dom, dom sv. Jožefa, bomo čistili v sredo, 14. 12., od 9.00 do 
11.00. Kdor ima čas in dobro voljo, povabljen. Že v naprej hvala v 
imenu celotne župnije.

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. Je vsak 
večer ista. 

Misijonska naloga
Obiščem nekoga, za katerega vem, da doživlja težke čase. Skušam 
mu biti blizu tudi tako, da ga povabim, da nekaj skupaj zmoliva.

Adventni mesec december v naši župniji 
- v petek , 16. 12., bo ob 19.30 v dvorani Valentina Oblaka adventni 
večer, posvečen Mariji
- v nedeljo, 18. 12., bo ob 19.30 koncert zbora Gimnazije Škofja Loka

Seja ŽPS
V ponedeljek, 12. 12., bo ob 19.30 redna seja ŽPS. Začnemo jo s 
sveto mašo ob 18.30 v cerkvi. Člani lepo vabljeni. 

Biblična šola – kateheza odraslih
V sredo, 14. 12., ob 17.00 bo srečanje biblične šole v Marijini 
učilnici in preko spletne aplikacije Zoom. Dobrodošli.

Sveta maša in akademija Rahelinega vrtca – hiše otrok 
montessori
V četrtek, 15. 12., se bomo pri sveti maši ob 17. uri zahvalili za 
delovanje Rahelinega vrtca – hiše otrok montessori. Pri maši bodo 
sodelovali otroci in starši vrtca. Po sveti maši, predvidoma ob 17.50, 
pa bo v dvorani pastoralnega doma akademija, po njej pa druženje 
ob soku in čaju ter božični sejem. Lepo vabljeni!

Božična osemdnevnica
Božično osemdnevnico, ki je priprava na praznik Jezusovega rojstva, 
bomo začeli v petek, 16. 12., pri večerni sveti maši. Lepo vas vabim, 
družine in vse ostale, da bi se skupaj pripravili na ta pomemben

praznik. Z otroki se bomo pred mašo zbrali pod korom in bomo nato 
v procesiji med petjem odpeva »Kralja, ki prihaja, pridite, molimo,« 
pristopili k oltarju. Za vse veroučence veroučne šole v Preski je obisk 
osemdnevnice del veroučnega programa. 

Marija romarica
V času božične osemdnevnice ste lepo povabljeni, da v svoj dom za 
en dan sprejmete Marijo romarico .  Na voljo bosta dva Marijina 
kipa.  Vabljeni, da se vpišete v razpredelnico, ki bo na mizici pod 
korom. Naj vam obisk Marije romarice polepša pripravo na prihod 
Jezusa med nas.

Spovedni večer za mlade
Z mladimi bomo v soboto, 17. 12., odšli na večer Usmiljenja v 
Podutik, kjer bo potekalo dekanijsko spovedovanje mladih pred 
prazniki. Dobimo se takoj po sveti maši. Mladi lepo vabljeni.

Maša za župnijsko Karitas
V nedeljo, 18. 12., je dan, ko je pred desetletji v naši župniji zaživela 
župnijska Karitas. Pri sveti maši ob 7.00 bomo Bogu izrekli evharisti-
jo za vso opravljeno delo. 

Betlehemska lučka
Na četrto adventno nedeljo, 18. 12., ob 9.30 bodo naši skavti med 
nas prinesli betlehemsko lučko. 

Katehetski sestanek
V ponedeljek, 19. 12., bomo s kateheti imeli sestanek, in sicer 
zvečer po sveti maši v župnišču.

Spovedovanje veroučencev 
V tednu od 19. do 23. 12.  bo potekalo tudi spovedovanje 
veroučencev. Spovedovanje bo potekalo pri rednem verouku. Sicer 
pa družine naših veroučencev lepo povabljene k božični osemd-
nevnici. Prvoobhajančki so prosti verouka, srečamo se pri božični 
osemdnevnici.

Srečanje SBP za odrasle
V torek, 20. 12., ob 10.00 bo srečanje skupine Slomškovega 
bralnega priznanja za odrasle v Marijini učilnici. Prijazno vabljeni.

Čiščenje cerkve in postavljanje smrekic v cerkvi in njeni 
okolici
V torek, 20. 12., vabim skupino mož, da tudi letos postavijo 
smrekice v cerkvi in njeni okolici. V petek, 23. 12., pa vabim 5., 6., 1. 
in 2. skupino, da s skupnimi močmi očistimo naše svetišče in ga 
pripravimo za obhajanje božičnih praznikov. Dobrodošli vsi, ki imate 
čas in voljo, da skupaj pripravimo svetišče za obhajanje praznikov. 
Hvala in Bog vam povrni vaše darovanje.

Obvezne ministrantske vaje
V sredo, 21. 12., bomo imeli po osemdnevnici ministranti obvezne 
vaje pred prazniki (30 min). Prosim za čim večjo udeležbo.

Obhajanje bolnikov pred prazniki
V 4. adventnem tednu bom obiskoval bolne in onemogle pred 
prazniki:
ponedeljek, 19. 12. – Seničica, Golo Brdo, Žlebe
torek, 20. 12. – Medvode, Preska, Vaše, Studenčice

Kdor bi poleg tistih, ki jih že redno obiskujem, še rad obisk duhovni-
ka, naj mi to sporoči na tel. 051 303 164. Zaradi obiska pred 
prazniki obisk bolnikov na prvi petek v januarju odpade. Domači, ki 
imate bolnega ali onemoglega, poskrbite za obisk duhovnika.

Župnijsko spovedovanje pred prazniki
Na četrto adventno nedeljo, 18. 12., ob 16.00 bomo imeli župnijsko 
spovedovanje pred prazniki. Res lepo vas vabim, da se spovedovan-
ja udeležite zaradi duhovne priprave, ki je še bolj pomembna od 
zunanje priprave. Spovedovanje pa bomo začeli s kratko pripravo.

Darovi za očenaše
Pri darovanju za očenaše za rajne sta zbrali za 66 sv. maš za rajne. 
Bog vam povrni.

Prvi sveti večer in praznik Jezusovega rojstva – BOŽIČ
Večer pred praznikom Jezusovega rojstva, 24. 12., obhajamo prvi 
sveti večer. Družinsko bogoslužje kropljenja (molitev veselega dela 
rožnega venca ter blagoslov doma in posestva z blagoslovljeno vodo 
in kadilom) naj bi nas uvedlo k polnejšemu praznovanju praznikov. 
Na sveti večer bo sveta maša ob 18.30. Pred sveto mašo (18.00) 
bodo otroci zapeli božičnico. Pred polnočno sveto mašo (ob 23.40) 
pa bodo božičnico pripravili naši mladi in mladinski pevski zbor. Pri 
vseh svetih mašah bo ofer za potrebe župnije. Bog vam povrni!
Na božični dan (25. 12.) bosta maši ob 9.30 in ob 18.30. 

Božična maša v DSO
Ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore se je odzval vabilu in bo 
obhajal božično sveto mašo za oskrbovance DSO in ostale, in sicer v 
ponedeljek, 26. 12., ob 10.00. Lepo vabljeni. 

Blagoslov domov
Kot vedno, posebno pa v božičnem času sem na razpolago za 
blagoslov domov in jaslic. Kdor bi želel duhovnikov blagoslov, naj 
mi sporoči na mail ali osebni telefon.

Trikraljevska akcija
S praznikom sv. Štefana, 26. 12., se začne koledovanje. Do 6. 1. 
bodo koledniške skupine obiskovale naše domove s prošnjo za 

pomoč otrokom v tretjem svetu. Velikodušno sprejmite kolednike, ki 
želijo širiti veselje božične skrivnosti v duhu modrih z Vzhoda. Če bi 
se še kdo izmed otrok hotel pridružiti kolednikom, naj to čim prej 
sporoči katehetu ali župniku. 

Adventna akcija
S pomočjo adventnega koledarja smo se pridružili svetovni otroški 
misijonski akciji Otroci za otroke. Otroci naj nabiralnike na praznik 
sv. treh kraljev položijo v jaslice. Otroci, pomoči potrebni otroci s 
celega sveta, se vam zahvaljujejo za vašo pomoč. 

Zahvale 
Hvala vsem, ki aktivno sodelujete pri obnovi klopi v župnijski cerkvi. 
Hvala vsem, ki prenovo podpirate z darovi. Hvala tistim, ki delavce 
presenetite s sladkimi dobrotami. Hvala vsem, ki karkoli dobrega 
naredite za župnijo in naš župnijski vrtec. Hvala vam za vse 
spodbudne besede, molitve in blagoslove. Bog vam povrni!

Mesec november:
• K Bogu so odšli:  • Božji otroci so postali:
      Feliks Podgoršek (81)      krstov ni bilo

Napovedni koledar:
26. 12. – dan samostojnosti in enotnosti, maša na sv. Jakobu
27. 12. – izlet za otroke, ki so obiskovali osemdnevnico; 
  srečanje zakonske skupine 
28. 12. – Karitas – delitev hrane
30. 12. – sv. Družina – blagoslov otrok in družin (Z4)
1. 1. 2023 – novo leto; Marija, Božja mati, 2. nedelja po božiču
2. 1. – tajništvo ŽPS
5. 1. – biblična skupina
6. 1. – Gospodovo razglašenje; prvi petek
7. 1. – srečanje ministrantov
8. 1. – nedelja Jezusovega krsta; predstavitev prvoobhajancev

Krstna nedelja v decembru bo 18. 12. 
Priprava na krst bo v četrtek, 15. 12., 
ob 19.30 v župnišču. 
Dobrodošle predhodne prijave.

Čiščenje cerkve:
17. 12. – 4. skupina (vodja: Andreja Bečan)

23. 12. – 5., 6., 1., 2. skupina 
Če bi se še kdo želel priključiti skrbi za urejenost 

naše župnijske cerkve, naj sporoči na tel. 051/303–164


