
Leto: XXXIV.                       številka: 2                  22. 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 30. 1. 2023  (kapela) 6.30 +Karl Frahm
Martina, muč. 18.30 ++ Marija in 
  Valentin Erjavec
Torek 31. 1. 2023 (DSO) 16.00 +Cecilija Hafner
Janez Bosko,  18.30 +župnik Janez Ham, god 
ust. salezijancev   
Sreda 1. 2. 2023  (kapela) 6.30 +Vinko Vindiš
Brigita Irska  18.30  ++ Franc in 
   Marija Slapnik
Četrtek 2. 2. 2023  10.00 +Ludvik Strušnik
JEZUSOVO DAROVANJE 18.30 + Franc Premože
SVEČNICA  
Petek 3. 2. 2023  (DSO)10.00 v zahvalo
Blaž, šk-muč. 18.30 + Jože Kavčič, obl.
PRVI PETEK  
Sobota 4. 2. 2023 7.15 fatimska pobožnost
Gilbert, ust. 8.00 za duhovne poklice
PRVA SOBOTA  +Janez Žagar, obl.
 18.30 +Ana Peternel, 30. dan
 
Nedelja 5. 2. 2023 7.00 za žive in rajne farane
5. nedelja med letom 9.30 vdanost duhovnikov
Agata, dev.-muč.  Kristusovi Cerkvi
 18.30 za telesno in duhovno 
  zdravje naših družin 
  
 

 
  
 
 

»Takó naj 
vaša luč sveti 

pred ljudmi, da 
bodo videli 

vaša dobra dela 
in slavili vašega 

Očeta.« 
(Mt 5,16)

Ponedeljek 23. 1. 2023  (kapela) 6.30 +Vida Simčič
Henrik, red. 18.30 ++rajni Glavinovi in
  Davidovi
Torek 24. 1. 2023 (DSO) 16.00 za uspešno operacijo
Frančišek Saleški, šk-c. uč.  18.30 ++starši Pustovrh
  
Sreda 25. 1. 2023  (kapela) 6.30 + Frančišek narobe
Spreobrnenje ap. Pavla  18.30  +Danijel Vidmar, obl.
   
Četrtek 26. 1. 2023 (GB)  17.00 + Antonija Bečan, obl.
Timotej in Tit, šk.  18.30 +Jožef Jarc, obl.
  
Petek 27. 1. 2023  (DSO)10.00 +Marija Katana
Angela Merici,  18.30 ++ Franc in 
ust. uršulink  Marija Slapnik
Sobota 28. 1. 2023  (cerkev) 6.30 +Frančiška Rovtar
Tomaž Akvinski, c. uč. 18.30 + Franc Klančar

    
  
Nedelja 29. 1. 2023 7.00 v zahvalo in blagoslov 
4. nedelja med letom  brata z družino
Valerij, šk. 9.30 za žive in rajne farane
  + Jurij Lesica 
 18.30 ++Anton Jaklič in sin Tone 
 

 
  
 
 

»Blagor 
žalostnim, 

kajti 
potolaženi 

bodo.« 
(Mt 5,4)

Sopotnik in kažipot v življenju 
Nedelja Božja besede nas spodbuja, da Sveto pismo, eno 
najdragocenejših knjig na naših knjižnih policah, vsak dan 
znova vzamemo v roke, jo beremo, premišljujemo, po Besedi 
vstopamo v oseben odnos z Gospodom, z njim iščemo odgov-
ore na naša vprašanja in uresničujemo v naši vsakdanjosti taki 
kot je. Tako knjiga knjig postaja knjiga našega življenja. 
Nedelja Božje besede pa pred nas postavlja tudi izziv, da se 
ozremo nazaj, se spominjamo, kako nas je Božja beseda že 
nagovorila, se nas dotaknila, morda tudi konkretno spreminja-
la in nagovorila.
V času študija je bil eden od gostov na študentski skupini pri 
frančiškanih na Tromostovju izreden poznavalec Svetega 
pisma, profesor Jože Krašovec. Čudili smo se njegovi 
domačnosti z Božjo besedo in z zanimanjem prisluhnili 
njegovi razlagi. Ko je nastopil čas za vprašanja, pa se je po 
daljši tišini nekdo le opogumil in vprašal: »Premalo poznamo 
Sveto pismo, da bi vam lahko zastavili kakšno vprašanje, zato 
vas sprašujem, kako naj se lotimo branja Svetega pisma, če ga 
želimo prebrati v celoti?« Svetoval je, da začnemo z branjem 
Nove zaveze, ker bomo potem laže razumeli tudi Staro zavezo. 
Začela sem brati odlomek za odlomkom, od strani do strani in 
se večkrat čudila, ko je prišel na vrsto odlomek ali stavek, ki 
sem ga potrebovala v tistem dnevu. Pridružila sem se biblični 
skupini in z navdušenjem odkrivala bogastvo te knjige. 
Hvaležna sem za vse kar je sledilo – predavanja, biblične 
duhovne vaje, študij, biblična šola, vodenje bibličnih skupin  
… Sveto pismo ostaja moj sopotnik in kažipot v življenju. 
Neverjetno kako je Božja beseda živa kot odkrivam, ko se ob 
njej ustavimo v različnih občestvih. Vsakega nagovarja v tem 
kar je, kar živi in ko si to podelimo, drug drugega bogatimo. 
Nagovarja, opogumlja in usmerja pa tudi v naši nemoči in 
preizkušnjah, kot mene v zadnjem obdobju: »Vse zmorem v 
njem, ki mi daje moč« (Flp 4,13).

Jana Podjavoršek

Vrata vrtca bodo odprta 
od 9. do 15. ure, ves čas bo 

nekdo od zaposlenih na voljo, 
da vam razkaže vrtec in da se 
seznanite z delom, ki poteka 

v njem. Vabljeni vsi, ki se 
zanimate za vpis otroka v vrtec, 
kot tudi tisti, ki bi se zgolj želeli 

seznaniti z našim delom! 
Za ogled se je potrebno najaviti 

na info@rahela.si.

DAN ODPRTIH VRAT ŽUPNIJSKEGA 
RAHELINEGA VRTCA – 

HIŠE OTROK MONTESSORI bo v 
ČETRTEK, 26. 1. 2023

RAHELIN VRTEC
H I Š A  O T R O K  M O N T E S S O R I



Skrb za pastoralni dom
Naš dom, dom sv. Jožefa, bomo čistili v torek, 7. 2. 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 tek molitvi lepo povabljeni. Kdor bi se želel 
pridružiti, naj mi sporoči, da mu pošljem zoom povezavo. Je vsak 
večer ista. 

Misijonska naloga
Nekoga, za katerega vem, da se je oddaljil od župnije, povabim na 
en dogodek, ki bo v župniji. 

Teden molitve za edinost kristjanov (18. 1.–25. 1.)
Komisija za ekumenizem in medverski dialog je tudi letos pripravila 
knjižico 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.

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 cerkvi v torek, 24.1. od 17.00 do 18.00. 
Poslušalci in bralci Besede dobrodošli v naši cerkvi.

Biblična šola
V sredo, 25. 1. ob 17.00 bo četrto srečanje biblične šole v učilnici sv. 
Jožefa in preko spletne aplikacije zoom. Dobrodošli.

Sestanek zborovodij
V četrtek, 26. 1. bo po večerni sveti maši ob 19.30 sestanek 
zborovodij in organistov v pisarni župnišča.

Katehetski sestanek 
V ponedeljek, 30. 1. ob 8.15 bo v pisarni župnišča srečanje katehe-
tov naše župnije. Kateheti lepo vabljeni. 

Srečanje izrednih delivcev obhajila
»Vsemogočni Bog, vir vse milosti in blagoslova, naj te blagoslovi za 
službo izrednega delivca svetega obhajila. Ko boš bolnikom zvesto 
delil kruh življenja, naj te moč tega zakramenta okrepi, da boš 
vreden priti na nebeško gostijo.« Z namenom poglobiti zavest o 
službi izrednega delivca obhajila bomo imeli v ponedeljek, 30. 1., 
ob 19.15 v pisarni župnišča srečanje izrednih delivcev obhajila.

Gospodovo darovanje – svečnica
Na praznik se spominjamo, kako sta Marija in Jožef odnesla 
novorojenega sina v tempelj v Jeruzalemu in se zahvalila Bogu. Ko 
jih je videl starček Simeon, je vedel, da je Jezus Odrešenik. Vzel je 
otroka v naročje, se zahvalil Bogu in naznanil, da bo otrok luč 
celotnemu svetu. Podobno je Boga hvalila prerokinja Ana. 
Na svečnico bo sveta maša ob 10.00 in ob 18.30. Pri jutranji sveti 
maši bodo sodelovali otroci našega vrtca. K večerni maši posebej 
lepo vabim birmance in prvoobhajance ter njihove družine. Prvo sv. 
obhajilo in birma sta zakramenta, ki na poseben način posvečujeta 
naše življenje.

Svečnica – dan posvečenega življenja
Redovnice in redovniki na svečnico praznujejo dan Bogu posvečene-
ga življenja. Prav je, da se ta dan tudi mi Bogu zahvalimo za dar 
redovništva, torej za vse, ki so se zavezali k čistosti, uboštvu in 
pokorščini. Posebej se zahvalimo za naše sestre Judito, Meto in 
Snežno. Ob tem se mi zdi prav, da sestram v imenu celotne župnije 
zakličem Bogu hvala, da ste med nami in hvala vam, drage sestre za 
vaše molitve pred odprtim tabernakljom vaše kapele v Vašah. 
Premalo se zavedam(o), kako neskončno pomembno je to. Nadalje 
hvala za vaše delo v župniji in vso pomoč pri katehezi in v župni-
jskem vrtcu. Hvala vam za vaše sodelovanje v župnijskih skupinah in 
pri pevskih zborih. Hvala vam za vaše pričevanje in navzočnost.  
Sestre, radi vas imamo in veseli smo, da ste z nami. Ostanite z nami 
in med nami še naprej. Bog blagoslovi vašo skupnost. Ob tem bi rad 
izrekel zahvalo tudi g. Tončki Jarc in njenim domačim, ki z oddajan-
jem prostora omogočajo bivanje sester med nami. Hvala vam g,. 
Tončka. Bog vam povrni z zdravjem in dolgim življenjem. 

Blagoslov sveč 
Pomen tega obreda je jedrnato izražen v tretji prošnji blagoslova 
sveč: »Gospod Jezus Kristus, prava luč, ki razsvetljuješ vsakega 
človeka, ki pride na ta svet kakor te luči, z vidnim ognjem prižgane, 
preganjajo nočne temine, tako naj bodo tudi naša srca razsvetljena z 
nevidnim ognjem, to je z lučjo Sv. Duha, in brez sleherne grešne 
slepote, da bomo mogli gledati z očiščenim duhovnim očesom, kar 

ti je všeč in našemu zveličanju v korist, ter da bomo tako po temnih 
nevarnostih tega sveta zaslužili priti k neminljivi svetlobi.« Po tem 
obredu blagoslavljanja sveč nam je praznik znan kot svečnica 
praznik sveč, praznik luči. Sveče za blagoslov bodo na voljo v cerkvi, 
lahko pa jih prinesete s seboj.

Biblična skupina
V četrtek, 2. 2., bo po večerni sv. maši v Marijini učilnici v pastoral-
nem domu srečanje biblične skupine. Lepo vabljeni. 

Sveti Blaž, škof in mučenec
V  petek, 3. 2., goduje sv. Blaž, ki je zavetnik zoper bolezni v grlu in 
spada tudi med 14 pomočnikov v sili. Sprva so si verniki na njegov 
god sami pokladali na vrat sveče, blagoslovljene na svečnico. 
Cerkev pa je to kasneje sprejela v cerkveni obrednik. Tako duhovnik 
na Blaževo po maši podeljuje vernikom Blažev blagoslov, »Blažev 
žegen«, in jim ob tem podrži dvoje prekrižanih sveč pri vratu ter 
moli molitev. Kdor bo želel, bo lahko po maši prejel blagoslov sv. 
Blaža.

Prvi petek
Petek, 3. 2., je prvi v februarju. Ta dan bom obiskoval bolne in 
onemogle po domovih. Če bi še kdo, poleg tistih, ki jih že redno 
obiskujem, želel obisk duhovnika, naj mi to sporoči. Vabim vas torej 
k obhajanju prvega petka – sveta spoved, pobožnost križevega pota, 
obisk svete maše, pri kateri poskušam čim bolj dejavno sodelovati, 
in prejem zadostilnega svetega obhajila. Na prvi petek več molimo 
in z dobrimi deli ter premagovanji zadoščujemo za vse, ki ne 
verujejo, ne molijo, ne ljubijo in ne upajo. Po večerni sveti maši bo 
molitvena ura za posvečene Jezusovemu srcu v cerkvi. Med 
molitveno uro bo priložnost za sv. spoved. Ob 21.00 bo molitev 
rožnih vencev v kapelici župnišča in preko zooma ter facebooka. 
Vabim vas k češčenju Najsvetejšega. 

Obisk češčenja Najsvetejšega na prve petke in tudi sicer je zelo 
reven. In to je zastrašujoče za prihodnost naše župnije. Pred 
Najsvetejšim ni zakoncev srednjih let, ni mladih, ni otrok. Nekaj 
babic in dedkov. Res vas vabim, da vztrajamo pred Jezusom vsak s 
svojim življenjem, v srcu pa z vsemi, ki jih imam rad in me zanje 
skrbi. Naj nas k temu spodbudi izkustvo Elizabete Svete Trojice: 
»Božanske so ure, ki jih preživimo v tem majhnem kotičku 
nebes, kjer imamo videnje v snovi pod ponižno hostijo samega 
Boga. Prav istega blaženi zrejo v vsej jasnosti, mi pa ga častimo 
v veri.«

Prva sobota, fatimska pobožnost
Sobota, 4. 2., je prva v februarju in je posvečena češčenju 
brezmadežnega srca Device Marije. Ta dan bo ob 7.15 molitev 
rožnega venca na fatimski način, sledila bo sv. maša. Lepo vabljeni.

Krstna nedelja v februarju bo 19. 2.
Priprava na krst bo v četrtek, 16. 2., 
ob 19.30 v župnišču. 
Dobrodošle predhodne prijave.

Čiščenje cerkve:

28. 1. – 1. skupina (vodja Anica Zupančič )
3. 2. – popoldne 2 . in 3. skupina 

(vodja: Martina Turk in Stanka Kozel)

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

Skavtsko zimovanje
Od petka, 3. 2. do nedelje 5. 2. bodo naši skavti na zimovanju. 
Skavte in voditelje izročam v vaše molitve.

Župnijsko romanje
Tudi letos pripravljamo župnijsko romanje, ki bo potekalo 
od 1. do 3. maja. Odšli bomo na Bavarsko po poteh pokojnega 
papeža Benedikta. Ogledali pa si bomo tudi druge znamenitosti 
Bavarske.
Podrobnejši program bo predstavljen v prihodnjih oznanilih, 
prijave se že zbirajo.

Napovedni koledar:

6. 2.-10. 2. – zimske počitnice
6. 2. – tajništvo ŽPS
7. 2. – Karitas delitev hrane
8. 2. – kulturni praznik
9. 2. – pogovori ob KKC
11. 2. – srečanje ministrantov
13. 2. – seja ŽPS
16. 2. – priprava na krst
19. 2. – krstna nedelja; dan odprtih vrat vrtca za župnijo


