
Leto: XXXIV.                       številka: 1                  8. januar 2023

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 16. 1. 2023  (kapela) 6.30 ++rajni
Marcel, pp. 18.30 ++ starši in brat Ferlan

Torek 17. 1. 2023 (DSO) 16.00 ++rajni
Anton (Zvonko), puš. (Žlebe) 17.00 ++Rajko Jezeršek in 
  Slavka Leben
 18.30 + pokojni Plešec
Sreda 18. 1. 2023  (kapela) 6.30 ++rajni
Marjeta Ogrska, red.  18.30  +Janez Arnež, obl.
   
Četrtek 19. 1. 2023  18.30 +Feliks Podgoršek
Makarij, op. 
  
Petek 20. 1. 2023  (DSO)10.00 ++rajni
Fabijan in Boštjan, muč. 18.30 + + rajni Vidovič 
  in Sršan
Sobota 21. 1. 2023 6.30 po namenu
Neža (Agnes), muč. 18.30 +Jožefa Plešec, obl.
  +Stanko Cvetko, 30. dan
  
Nedelja 22. 1. 2023 7.00 za žive in rajne farane
3. nedelja med letom 9.30 +starši in rajni iz družine
Vincencij, diak.-muč.  Komatar in Mihelčič
 18.30 ++ starši Močnik
   
  
 

 
  
 
 »Jezus je hodil po vsej Galileji. Učil je 
po njihovih shodnicah in oznanjal 

evangelij kraljestva.« (Mt 4,23)

Ponedeljek 9. 1. 2023  (kapela) 6.30 +rajni
Julijan, muč. 18.30 +Anton Mrak, obl.
  + papež Benedikt XVI.
Torek 10. 1. 2023 (DSO) 16.00 +rajni
Gregor Niški, šk;  18.30 +Genovefa Stanonik, obl.
  
Sreda 11. 1. 2023  (kapela) 6.30 + Marija Mrak
Pavlin Oglejski, šk;  18.30  +Ana Peternel, 7. dan
   
Četrtek 12. 1. 2023 (GB)  17.00 + Jože Bečan
Tatjana (Tanja), muč;  18.30 ++ pokojni Dobnikar
  
Petek 13. 1. 2023  (DSO)10.00 +rajni
Hilarij, šk; 18.30 ++ Prebegovič, Katana
  
Sobota 14. 1. 2023  (cerkev) 6.30 v zahvalo
Oton (Odon), red; 18.30 + Ivan Tehovnik

    
  
Nedelja 15. 1. 2023 7.00 za žive in rajne farane
2. nedelja med letom 9.30 ++Ivana in Vinko Zor
Pavel, puš. 18.30 +Stanko Cvetko
   
  
 

 
  
 
 

In Janez je izpričal: 
»Videl sem Duha,
 ki se je spuščal z 

neba kakor golob 
in ostal nad njim« 

(Jn 1,32).

»Gospod, ljubim te.« (Benedikt XVI.)

V minulih dneh sem nekje prebral naslov: »papež 
Benedikt XVI. odhaja v zgodovino Cerkve«. Težko bi našli 
bolj neprimeren naslov, kot je ta. Resnica je, da je sveti 
oče Benedikt XVI v minulih dneh odšel k Očetu in da 
zaradi tega ostaja navzoč v Cerkvi. Prepričan sem, da 
dokler bo obstajal ta svet, bodo odmevale njegove 
besede zapisane v mnogih knjigah, izrečene v mnogih 
katehezah in pridigah. 
Sam namreč pravi: »Cerkev je začela nastajati, ko so 
nekateri ribiči iz Galileje srečali Jezusa in se pustili 
pridobiti od njegovega pogleda, njegovega glasu, 
njegovega prisrčnega povabila: »Hodite za menoj in 
napravil vas bom za ribiče ljudi.« 

Tudi sam se je pustil osvojiti Gospodu. Že kot majhen 
deček je pisal pismo Jezusu: »"Dragi Jezušček, hitro pridi 
na zemljo! Otrokom boš prinesel veselje. In meni tudi. 
Želim si molitvenik, zeleno mašno oblačilo in Jezusovo 
srce. Vedno bom priden. Lep pozdrav, Joseph Ratzinger" 
Vse to mu je Jezus prinesel. In človek v katerem bije 
Jezusovo srce, ne gre v zgodovino Cerkve ampak ostaja v 
njej živo navzoč. 

Cerkev je ljudstvo zbrano okrog Kristusa tu na zemlji in 
zgoraj v nebesih. In zasluženi sveti oče je sedaj zgoraj v 
nebesih, ali kot je zaključil homilijo na pogrebu papež 
Frančišek: »Benedikt, zvesti ženinov prijatelj, naj bo tvoje 
veselje popolno, ko boš dokončno in za vedno poslušal 
njegov glas.«

Jure Koželj, župnik 

Napovedni koledar:

23. 1. – srečanje izrednih delivcev obhajila
29. 1. – birmanska nedelja
30. 1. - katehetski sestanek
2. 2. – Svečnica, biblična skupina
3. 2. – prvi petek, skavtsko zimovanje
4. 2. – prva sobota



Skrb za pastoralni dom
Naš dom, dom sv. Jožefa, bomo čistili v sredo, 11. 1., 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, ki je vsak večer ista. 

Misijonska naloga
Nekoga obdarim tako, da pokažem na dobro, ki je v njem. 

Tečaj Alfa 
Z veseljem vas vabimo na prav posebna druženja. Začenjamo z Alfo 
2023. Kaj je Alfa? Alfa so pogovorni večeri, ki so namenjeni druženju 
in bogatenju naše duše. So srečanja, kjer spoznamo čudovite ljudi, 
prav tako pa je priložnost za poglobitev svoje vere in tudi spoznati 
Boga na drugačen način. Alfa je priložnost za spremembo in pot k 
notranjemu miru. Začnemo 11. 1. 2023 preko zooma. Prijavnico 
najdete na https://www.pastir.si/alfa/.

Seja ŽPS
V ponedeljek, 9. 1., bo ob 19.15 redna seja ŽPS. Začnemo jo s sveto 
mašo ob 18.30 v cerkvi. Člani lepo vabljeni. Seja bo tokrat posveče-
na zaslužnemu papežu Benediktu XVI. 

Srečanje Karitas
Župnijska Karitas bo imela redno mesečno srečanje njenih 
sodelavcev v sredo, 11. 1., po večerni sveti maši v prostorih Karitas 
pod cerkvijo. 

Pogovori ob KKC
V četrtek, 12. 1. po večerni sv. maši bodo v Marijini učilnici potekali 
pogovori o členih Katekizma Katoliške Cerkve. Vabljeni. 

Srečanje kolednikov
V soboto, 14. 1., ob 9.00 bomo s koledniki imeli zahvalno srečanje. 
Dobimo se pred pastoralnim domom. Vsi, ki ste sodelovali pri 
koledniški akciji lepo vabljeni. 

Srečanje SBP za odrasle
V torek 17. 1. ob 10.00 bo srečanje skupine Slomškovega bralnega 
priznanja za odrasle v Marijini učilnici. Lepo vabljeni.

Maša pri sv. Marjeti v Žlebah
V torek, 17. 1., ob godu svetega Antona, bo ob 17.00 sveta maša pri 
sv. Marjeti v Žlebah.

Teden molitve za edinost kristjanov (18. 1.–25. 1.)
Komisija za ekumenizem in medverski dialog bo tudi letos pripravi-
la knjižico z naslovom: Naučite se delati dobro, skrbite za pravico,  z 
berili in nagovori za vseh osem dni (18.–25. januarja) in vabi vse, da 
bi v oteženih razmerah še pomnožili molitev za edinost. 
Pri večernih mašah bomo prisluhnili posebnim nagovorom in po 
vseki sveti maši bomo molili molitev za edinost. V četrtek bo molitev 
pred Najsvetejšim posvečena prav molitvi za edinost.

Slavje Božje besede – mini svetopisemski maraton
Slavje Božje besede (prej imenovani mini svetopisemski maraton) 
bo v naši župniji potekalo v župnijski cerkvi, v petek, 20. 1., od 
19.30 pa do 23.00. Od 19.30 do 21.30 bodo sveto pismo brali 
bodoči birmanci, potem pa vsi zainteresirani. Lepo vabljeni, da 
skupaj vztrajamo v poslušanju Božje besede.

Svetopisemski maraton
Vseslovensko »maratonsko« branje Svetega pisma bo potekalo od 
sobote, 21. do četrtka, 26. januarja 2023, 24 ur na dan. Tudi letos bo 
celoten maraton, vključno z branjem, potekal prek spleta – zooma.
Naša župnija se bo maratona udeležila. Preko spleta bomo Brali 
Božjo besedo v župnijski cerkvi v torek, 24. 1. od 17.00 do 18.00. 
poslušalci in bralci Besede dobrodošli v naši cerkvi. 

Nedelja Božje Besede
Nedelja, 22. 1., 3. navadna nedelja je nedelja Božje besede. Nedeljo 
obhajamo sredi tedna krščanske edinosti. Tako želimo še posebej 
poudariti, da je Božja beseda zapisana v Svetem pismu že eden 
izmed obstoječih kamnov edinosti med vsemi krščenimi. Geslo 
letošnje nedelje je »Razširi prostor svojega šotora.« (Iz 54,2).
 Sinodalna vzajemnost med člani Cerkve edina omogoča, da se 
uresničijo v davnini napovedane besede preroka Izaija. Njegova 
domovina je bila poteptana in ponižana, zdela se je  kot nerodovitna 
in zavržena žena. Toda v Božjem imenu ji je prerok napovedal 
tolikšen razcvet, toliko potomcev, da si bo morala razširiti šotor in 
bivalne prostore. Ta obljuba se v Izraelu ni v celoti izpolnila. Ko je 
prišel na svet Kristus, so bila v šotor Božjega kraljestva sprejeta tudi 
poganska ljudstva. Toda do danes številni še niso našli poti vanj. 
Cerkev se jim ne dozdeva dom. Toda sinodalno dogajanje kaže, da je 
v Cerkvi močan naboj. Če bomo razločevali, kaj Jezusov Duh govori 
Cerkvi in mu bomo prisluhnili v sebi in bližnjem, bomo razširili ne le 

svojih šotorov, temveč tudi naša srca. Tavajoči in brezdomci bodo 
našli v Cerkvi Očetov dom. Naj nas nedelja Božje besede na novo 
vzpodbudi k tej Jezusovi drži. 
V tem duhu bodo na nedeljo Božje besede, 22. januarja 2023, 
srečanja v vsaki škofiji. 

Statistika za leto 2022
V statistiki je naše župnijsko leto izgledalo tako: krsti: 20 (leto prej 
20), novokrščenci so se rodili v: 13 v cerkvenem zakonu, 1 v 
civilnem zakonu, 6 v izvenzakonski skupnosti; poroke: 6 (leto prej 
4); pogrebi: 20 (leto prej 25), od tega je bilo 11 previdenih (je 
prejelo zakrament za umirajoče – maziljenje in sveto popotnico). 
Verouk: 176 (leto prej 202), prvoobhajancev 11 (leto prej 18). Vsem 
številkam navkljub pa verjamem, da je bilo leto bogato, četudi tega 
številke ne morejo zaobjeti.

Zahvale
Po končanih božičnih praznikih bi se rad zahvalil vsem, ki ste te 
praznike ozaljšali z molitvijo, vsem tistim, ki se praznovanj v cerkvi 
zaradi bolezni, oslabelosti ali službenih dolžnosti niste mogli 
udeležiti in ste to trpljenje in stisko darovali za našo župnijo in 
Cerkev na Slovenskem. Kar nekaj pa vas je bilo takih, ki ste dali na 
razpolago svoje moči in talente, predvsem pa čas za pripravo 
praznovanja božične skrivnosti v naši župniji. Hvala ekipi mladih za 
čudovite jaslice in ekipi, ki so postavili oder in smreke. Hvala vsem 
skupinam, ki ste očistile cerkev in okolico. Hvala tudi krasilkama 
Minki in Ireni ter Ireni in Zoranu za zlikane prte. Hvala g. Marjanu 
Bukovšku za uglasitev orgel. Hvala pritrkovalcem, hvala vsem 
bogoslužnim sodelavcem, bralcem, pevcem in ministrantom. Hvala 
g. diakonu Iztoku in duhovniku prijatelju Petru.  Hvala vam za vse 
vaše darove, ki ste jih namenili v praznične ofre in izrečena voščila. 
Hvala Žigu Mlinarju in oznanjevalnemu odseku ŽPS za organizacijo 
koledovanja. Iskrena hvala vsem kolednikom in njihovim spremlje-
valcem. Iskrena hvala vsem, ki ste kolednike lepo sprejeli na vaših 
domovih, prisluhnili njihovemu oznanilu ter jim z darovi pomagali, 
da bodo razveselili otroke in slovenske misijonarje po svetu. Hvala 
še enkrat vsem, ki ste sodelovali pri župnijskih bogoslužjih. Vsak s 
svojo prisotnostjo, marsikdo še z dodatnimi talenti ali službami, ki 
jih ima. Bog lonaj vsem! 

Pozdravljeni,

pišem vam Darja Novakovič v imenu Humanitarno-medicinske 
odprave Zambija 2023. V nedeljo, 8. 1. 2023, bi po maši zbirale 
prostovoljne prispevke za odpravo v Zambijo. Pošiljam vam še nekaj 
informacij o naši odpravi. Našo odpravo sestavljamo 4 absolventke 
medicine in ena mlada zdravnica. Pod okriljem Sekcije za tropsko in 
potovalno medicino se odpravljamo v Zambijo za obdobje 3 
mesecev, od začetka aprila do konca junija 2023. Tam bomo po  

Krstna nedelja v januarju  bo 22. 1

Priprava na krst bo v četrtek, 19. 1., 
ob 19.30 v župnišču. 
Dobrodošle predhodne prijave.

Čiščenje cerkve:

14. 1. – 5. skupina (vodja Francka Strušnik )
21. 1. – 6 . skupina (vodja: Marta Štrukelj)

Če bi se še kdo želel priključiti skrbi za urejenost 
naše župnijske cerkve, naj sporoči na tel. 051/303–164

svojih najboljših močeh pomagale v lokalni misijonarski bolnišnici, 
ki jo je ustanovil slovenski pater Stanko Rozman. Svoje delo bomo 
seveda opravljale prostovoljno.
Za izvedbo odprave so nujno potrebna finančna sredstva, ki jih bomo 
zbirale vse do odhoda. Z zbranim denarjem bomo kupile zdravila, 
sanitetni material in medicinske pripomočke, prav tako pa bomo 
najbolj bolnim omogočile prevoz do najbližje bolnišnice in oskrbo.  
Najlepša hvala za vašo pripravljenost na pomoč in se vidimo!
Lepo vas pozdravljam,

Darja Novakovič
predstavnica Humanitarno-medicinske odprave Zambija 2023
instagram: @expedition_nangoma_23
facebook: Humanitarno-medicinska odprava Zambija 2023

tel: +38631206768

Podatki za donacije:
TRR: SI56 0110 0603 0708 380
Sklic: 250592-22
Namen: Zambija 2023

Naslov prejemnika:
UNIVERZA V LJUBLJANI
MEDICINSKA FAKULTETA
VRAZOV TRG 2
1000 LJUBLJANA
Davčna št.: SI44752385
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X


