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ŽIVETI BOŽJE USMILJENJE V DRUŽINI
»Usmiljenje: to je pot, ki povezuje Boga in človeka, ker odpira srce upanju, 
da bomo vedno ljubljeni ne glede na meje, ki jih postavlja naš greh.« (papež 
Frančišek)
Večkrat v tem letu smo že bili nagovorjeni o izrednem letu božjega usmiljenja, 
ki ga je razglasil papež Frančišek. Kaj to sploh pomeni, v čem je usmiljenje, 
kakšnih milosti smo lahko deležni ...? Sprašujem se, kako razumeti božje 
usmiljenje v vsakdanjem življenju na oprijemljiv način, v odnosu med možem 
in ženo, odnosih v družini, odnosih navzven npr. do pomoči potrebnih?
Ljudje delamo napake, ker smo šibki, omejeni in grešimo, ker smo pač le 
ljudje. Celo papež Frančišek pravi, da je velik grešnik. Ob dejstvu napake, 
šibkosti ali grešnosti bližnjega se lahko hitro ustavimo pri ugotovitvi, da je 
drugi naredil/-a napako, in to obsodimo. Žal prepogosto prej vidimo napake 
drugih kot pa svoje. 
Kakšna pa je Jezusova drža? Usmiljena Jezusova drža je tista, ki ne obsoja 
človeka, ko greši. Jezus ne gre v smeri obsodbe. Tudi tisti, ki greši, je še 
vedno oseba, vredna vse ljubezni. Jezusovo usmiljenje zna ločiti med osebo 
in med njeno napako in se približati človeku z mehkobo, z usmiljenostjo. Ali 
zmoremo v naših dejanjih vsaj malo posnemati Jezusa?
Pot usmiljenja je pot odpuščanja. Vsi smo potrebni odpuščanja in vsi moremo 
odpuščati. Samo tako so možni naši vsakdanji medsebojni odnosi v naših 
družinah. 
Kaj pa usmiljenje pri vzgoji otrok? Ali to pomeni, naj starši otrokom dovolimo 
vse, kar si želijo? Pravo usmiljenje nima nič s popuščanjem pri vzgoji. 
Nezdravo »usmiljenje« dela škodo, ker ne vidi otroka kot sposobnega, da 
nekaj zmore narediti iz sebe, doseči nekaj dobrega in pravega. Zagotovo 
je dobra zdrava zahtevnost do otrok, da se jih postavlja pred izzive. Zdravo 
usmiljenje ne »dela« namesto otroka, pač pa otroku pomaga pri tistem, 
česar sam ne zmore, česar sam ne najde, česar sam še ne zna. Pomeni 
držo trdnosti in ne trdote, trdnosti in ne mlahavosti. Če bi bila le trdota, le 
zahtevanje, stalen pritisk, kaj mora otrok narediti, kaj vse doseči, mimo 
sočutja, mimo odnosa odprtosti in zaupanja ..., to ne more obroditi dobrih 
sadov. Biti usmiljen do otrok torej ne pomeni, da jim vse dovolimo. Če pa 
od otroka nič ne zahtevamo, pomeni, da tudi nič ne pričakujemo od njega in 
smo torej nad njim dejansko že precej obupali. Otroci imajo po naravi močno 
voljo, veliko zagnanosti in morejo marsikaj doseči, marsikaj spremeniti ..., le 
dovolj vzpodbude in spoštovanja potrebujejo. V mladosti sem nekje prebral 
misel, ki mi je za vedno ostala v spominu: »Kako bom spoštoval in vzgajal 
otroke, če najprej ne spoštujem in ne vzgojim samega sebe«. 
Ali pomislimo kdaj na besede naših prednikov glede vzgoje, da če pri otrocih 
z lepo ne gre, tudi z grdo ne bo šlo? Ali ni to pravo usmiljenje, ki ga moremo 
živeti v odnosu starši – otroci? 
Naj nam bo v svetem letu božjega usmiljenja dano obilo milosti v naših 
medsebojnih odnosih.

Tone Bizant

Napovedni koledar:
20.4. – Karitas delitev hrane
20.4. - sestanek za starše 
prvoobhajancev
21.4. – priprava na krst
22.4. – »Dopolnimo spoznanja«
23.4. – svetopisemske urice, 1. sveta 
spoved za prvoobh.
24.4. – krstna nedelja
27.4. – 29.4. – animatorski »vikend«
30.4. – 2.5. – župnijsko romanje 

Krstna nedelja:
Nedelja, 24. 4.., bo krstna. Priprava 
na zakrament sv. krsta bo v četrtek, 
21. 4., ob 20.00 v učilnici župnišča. 
Potrebne so predhodne prijave.

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

Povabilo k torkovemu  in 
petkovemu češčenju:
Vsak torek 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 v 
kapelo sv. Družine.

Jutranja adoracija:
Vsak dan od pon. do sob. je v kapeli 
Sv. Družine od 5.15 do 7.00 tiha 
adoracija pred Najsvetejšim.

Spoved in duhovni pogovor  
Možnost sv. spovedi je v tor., 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:
9. 4. – 3. skupina (vodja: Urška 
Jenko)
16. 4. – 4. skupina (vodja: Andreja 
Bečan)
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: torek, od 8.00 do 10.00, ter  četrtek, od 16.00 do 17.30; 
Izdal ŽU Preska, Preška c. 33, Medvode; odg. Jure Koželj, župr.; tel. 361-79-30, 051303164; 
www.zupnija-preska.si; e-pošta: zupnija.preska@rkc.si. 

MAŠNI NAMENI
Ponedeljek
4. 4. 2016

Gospodovo oznanjenje
(liturgično obhajanje)

19.00 (cerkev) + Stanislava Kovačec, 
30.dan
+ Alojzija Bizant, obl. 
(oddana)

Torek
5. 4. 2016

Vincencij Ferrer, duh. 19.00 + Angela Duhovnik

Sreda
6. 4. 2016

Viljem, op. 19.00 + Zvonko Rožnik, 
7.dan
+ Neža Kozel 
(oddana)

Četrtek
7. 4. 2016

Janez de la Salle, duh. 19.00 ++ Jožefa in Karel 
Kočar
++ za rajne (oddana)

Petek 
8. 4 2016

Julija, red.
birmanska devetdnevnica

19.00 + Julijana Ivančič, 30. 
dan
+ Leon Kocjančič, god 
in r. d. (oddana)

Sobota
9. 4. 2016

Hugo, šk.
birmanska devetdnevnica

10.00 (DSO)
19.00

+ Terezija Zdešar, obl.
+ Franc Hafner, obl.

Nedelja 
10. 4. 2016

Apd 5,27-32.40-41;
Ps 30,2.4-6.11-13;

Raz 5,11-14;
Jn 21,1-19

3. velikonočna 
nedelja
Ezekiel, pr.
birmanska devetdnevnica,
začetek tedna molitve
za duh.poklice

7.00
9.30

11.00  (Petelinc)
19.00 

za žive in rajne farane
v dober namen
po namenu
+ Marija Kralj
+ Ivan Črne, obl. 
(oddana)

Ponedeljek
11. 4. 2016

Stanislav, šk., muč.
birmanska devetdnevnica

19.00 + Peter Koželj

Torek
12. 4. 2016

Viktor, muč.
birmanska devetdnevnica

18.00 

19.00

srečanje z 
birmovalcem
+ Vinko in Vili Kos

Sreda
13. 4. 2016

Martin I, pp., muč.
birmanska devetdnevnica

19.00 + Franc Majcen
+ Anton Plešec 
(oddana)

Četrtek
14. 4. 2016

Lidvina, dev.
birmanska devetdnevnica

19.00 + Franc Bečan, obl.

Petek
15. 4. 2016

Helena, kn.
birmanska devetdnevnica

19.00 ++ za rajne

Sobota
16. 4. 2016

Bernardka Lurška, red.
birmanska devetdnevnica

10.00 (DSO)
19.00 (cerkev) 

v dober namen 
+ Jože Okorn, obl.

Nedelja 
17. 4. 2016

Apd 13,14.43-52;
Ps 100,1-2.3.5; 
Raz 7,9.14-17; 

Jn 10,27-30

4. velikonočna 
nedelja, nedelja 
Dobrega Pastirja
SVETA BIRMA
Rudolf, muč.

7.00
9.30 sv. birma 

19.00

za žive in rajne farane
++ sorodniki Kozel
++ za rajne



Tajništvo ŽPS
V ponedeljek, 4. 4., ob 20.00 bomo imeli 
sestanek tajništva ŽPS v pisarni župnišča. 
Člani lepo vabljeni.

Liturgično obhajanje praznika 
Gospodovega oznanjenja

V ponedeljek, 4. 4., bomo liturgično obhajali 
praznik Gospodovega oznanjenja. Pri večerni 
sv. maši ob 19.00 bo blagoslov staršev. Lepo 
vabljeni.

Dekanijsko srečanje bralcev 
Božje Besede

V ponedeljek, 4.4., ob 20.00 bo v Šentvidu nad 
Ljubljano, v domu sv. Vida, dekanijsko srečanje 
bralcev Božje Besede. Gost srečanja bo Gregor 
Čušin. Bralci lepo vabljeni!

Katehetski sestanek
V torek, 5. 4., ob 10.00 bo v katehetskem 
kabinetu v pastoralnem domu sestanek 
katehetov veroučne šole. Kateheti lepo vabljeni. 

Sestanek za starše birmancev
V torek, 5. 4., ob 20.00 starši birmancev vabljeni 
na zadnji sestanek pred praznikom sv. birme. 
Pogovorili se bomo glede neposrednih priprav 
na sam dogodek.

Srečanje Karitas
V sredo, 6. 4., bo po večerni maši v prostorih 
Karitas pod cerkvijo srečanje njenih sodelavcev. 
Sodelavci Karitas lepo vabljeni. 

Biblična skupina
V četrtek, 7. 4., ob 20.00 bo v župnišču srečanje 
biblične skupine. Vabljeni ljubitelji poglabljanja 
v Besedo Življenja. 

Birmanska devetdnevnica
Po Jezusovem Vnebohodu so se apostoli  
skupaj z Marijo v molitvi pripravljali na prihod 
Svetega Duha, na prve Binkošti. S tem so nam 
pokazali, kako se moramo tudi mi pripraviti na 
prejem sv. birme. Birmanska devetdnevnica 
je obvezna za vse birmance. Potekala bo od 
petka, 8. aprila,  do vključno sobote, 16. 
aprila 2016. Vsak dan bo pol ure pred sv. 
mašo, ob 18.30 uri, molitev pred Najsvetejšim 
in priložnost za sv. spoved, ob 19. uri pa sv. 
maša. K devetdnevnici posebej vabljeni starši, 
botri in drugi sorodniki naših birmancev!

Dan prvoobhajancev in staršev 
V soboto, 9. 4., ob 15.00 bo v naši župniji 
potekal dan za prvoobhajance in njihove 
starše. Dobimo se v dvorani Valentina Oblaka 
v pastoralnem domu. Dan bomo sklenili s sveto 
mašo ob 19.00. 

Romanje učiteljev na Brezje
Slovenski škofje in Društvo katoliških 
pedagogov Slovenije vabijo učitelje in ostale 
delavce v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 
na svetoletna romanja po slovenskih škofijah. 
Za ljubljansko nadškofijo bo romanje v soboto, 
9. 4., na Brezjah, vodil ga bo nadškof Stanislav 
Zore. Romarji se bodo podali na pot ob 8.30 
izpred cerkve na Zlatem polju v Kranju. Ob 
14.00 bo shod pred baziliko, sledi vstop skozi 
svetoletna vrata. Po molitveni uri in priložnosti 
za sv. spoved bo ob 16.00 sv. maša, po maši 
pa pogovor učiteljev z nadškofom Zoretom.

 
Žegnanje Petelinc

3. velikonočna nedelja, 10. 4., je za našo 
podružnico sv. Jakoba na Petelincu žegnanjska. 
Sv. maša bo ob 11.00. Lepo vabljeni! 

Teden molitve za duhovne 
poklice 

Teden molitve za nove duhovne poklice, 
njihovo svetost in stanovitnost bomo v Cerkvi 
na Slovenskem obhajali od nedelje, 10., do 
nedelje, 17. 4. Višek molitvenega slavja bo 
v nedeljo, 17. 4., ko bomo obhajali nedeljo 
dobrega pastirja. Ves teden bomo pri sv. mašah 
molili za duhovne poklice, prisluhnili posebej 
pripravljenim nagovorom in prošnjam.

Seja ŽPS
Redna seja ŽPS bo v ponedeljek, 11. 4. 
Sveta maša pred sejo bo v okviru birmanske 
devetdnevnice ob 19.00. Člani lepo vabljeni. 
Vsi pa povabljeni, da naše srečanje podprete 
z molitvijo.

Srečanje z birmovalcem
Srečanje z birmovalcem g. škofom Antonom 
Jamnikom bo v torek, 12. 4., ob 18.00 v cerkvi. 
Srečanja se zagotovo udeležite birmanci, 
starši in botri, povabljeni ste tudi vsi ostali. Na 
srečanju se bodo birmovalcu najprej predstavili 
birmanci, sledil bo pogovor z birmanci in 
nagovor za vse navzoče. Med sveto mašo, ki 
bo sledila srečanju, bo birmovalec spovedoval. 
Priložnost za spoved izrabite predvsem starši in 
botri. Birmanci izkoristite priložnost za spoved v 
času devetdnevnice.

Skupina za starejše 
V sredo, 13. 4., ob 19.30 bo v župnišču srečanje 
skupine za starejše. Srečanja vodi ga. Štefanija 
Mole, svetovalka v Družinskem centru Betanija. 
Srečanje traja uro in pol. Skupina je vedno 
odprta za nove člane.

Kateheza odraslih
V četrtek, 14. 4., bo po maši in molitvah v Marijini 
učilnici redno mesečno srečanje kateheze za 
odrasle. Tokratna tema bo Usmiljenje.

Praznik birme 
Praznik sv. birme bo v nedeljo, 17. 4., ob 9.30. 
52 naših birmancev bo po rokah pomožnega 
škofa Antona Jamnika prejelo potrditev Sv. 
Duha.

Duhovna priprava župnije na 
obisk fatimske Marije

Smo pred stoletnico fatimskih dogodkov, 
ki so jim bili priče fatimski pastirčki: Lucija, 
Frančišek in Jacinta. Leta 1916 se jim je trikrat  
prikazal angel miru, leta 1917 pa šestkrat  
nebeška Gospa. Sporočila, ki so jih dobili, so 
zaznamovala svetno in cerkveno zgodovino ter 
so po besedah sv. Janeza Pavla II. danes še 
bolj aktualna kot takrat. 
Papeži od Pija XII. dalje so bili s Fatimo tesno 
povezani, trije so jo tudi obiskali, Janez Pavel 
II. celo trikrat. Papež Benedikt XVI. je leta 2010 
na Portugalskem dejal, da se je z Marijinim 
prikazovanjem trem pastirčkom leta 1917 »nad 
Portugalsko odprlo nebo kot okno upanja«, ker 
je človek Bogu zaprl vrata. To okno upanja je 
naša duhovna Mati Marija. K nam prihaja ob 
stoletnici fatimskih dogodkov, da bi po njej vsi 
Bogu odprli vrata svojega srca. Prihaja, »da bi 
nas spomnila na evangeljske resnice, ki so za 
človeštvo edini vir upanja«. Na njen obisk se 
bomo pripravili in ob njej se bomo zbirali pod 
geslom: Marija – okno upanja.
Po Sloveniji bo romala od 13. maja do 13. 
oktobra 2016. Njo in njena sporočila bo 
predstavljal kip, narejen po podobi, ki so jo 
videli leta 1917 fatimski pastirčki. 
Dva dosedanja prihoda v Slovenijo, leta 1997 
in 2008, sta prinesla zelo dobre dušnopastirske 
sadove. Če bo vse skrbno organizirano in 
zlasti spremljano z gorečo molitvijo, bo šlo za 
vseslovenski Marijin misijon s poglobitvijo 
vere, upanja in ljubezni. 
Kot molitvena priprava v naši župniji poteka 
pobožnost prvih petih sobot na fatimski 
način. Tudi sicer naj bi v ta namen vsi več 
molili, zlasti rožni venec, ki ga Mati Marija in 
papeži zelo priporočajo.
Pobožnost petih prvih sobot sta sestri Luciji 
naročila Jezus in Marija leta 1925 in že 1917, 
leta 1939 pa jo je potrdil in vpeljal leirijski 
(fatimski) škof. Hitro se je razširila po vsej 
Portugalski. Pri nas jo je duhovnikom naročil 
leta 1942 ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman, 
od januarja do maja 1943 so jo z zelo veliko 
udeležbo vernikov obhajali po posameznih 
župnijah, na koncu pa so se 30. maja 1943 po 
navodilih papeža Pija XII. posvetili Marijinemu 
brezmadežnemu Srcu. Pobožnost petih prvih 
sobot po Marijini obljubi prinaša, če jo resno 
jemljemo in v soglasju z njo živimo, dva zelo 
pomembna sadova: prispeva k svetovnemu 
miru in zagotavlja vse milosti, ki so potrebne 
za večno zveličanje. 
K prvosobotni pobožnosti na fatimski način 
spadajo: zakrament sprave, sv. obhajilo, 
molitev enega dela rožnega venca in 
petnajst minut premišljevanja ene ali  

 
več skrivnosti rožnega venca – vse to v 
zadoščenje Marijinemu brezmadežnemu 
Srcu in po njem presvetemu Jezusovemu 
Srcu. Spovedati se je možno že več dni prej ali 
več dni pozneje, ob prejemu zadostilnega sv. 
obhajila pa je seveda treba biti v posvečujoči 
milosti (brez smrtnega greha). Ob koncu  
prvosobotne pobožnosti naj bi se posvetili 
Marijinemu in po njem Jezusovemu Srcu.
V naši župniji bomo kip fatimske Marije sprejeli 
2. 7. ob 19.00 bomo obhajali slovesno sv.  
mašo, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof 
Franc Šuštar. Potek slovesnosti bo še objavljen.

Zahvale
Sveto velikonočno tridnevje in nedelja 
Gospodovega vstajenja z vstajenjsko procesijo 
so za nami. Naj skrivnost teh svetih dni še 
dolgo odmeva v vas. Iskrena hvala vsem, ki ste 
se vsak na svoj način trudili, da bi bili ti dnevi 
lepo obhajani, predvsem pa bolj otipljivi našim 
dušam. Hvala vsem bogoslužnim sodelavcem: 
diakonu in bogoslovcu, ministrantom, pevcem, 
zborovodjem, organistu, pritrkovalcem, 
bralcem, vsem, ki ste v bogoslužju sodelovali 
z darovanjem kruha in vina in uvodi, vsem, ki 
ste se dali na razpolago za obred umivanja 
nog. Hvala g. ključarju Andreju Kogoju za 
organizacijo vstajenjske procesije in ostalim 
ključarjem. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri 
postavljanju Božjega groba. Hvala skupinam, 
ki ste čistile cerkev, hvala g. Franciju in ge. 
Slavici Čarman za poliranje svečnikov, hvala 
ge. Minki in ge. Ireni za krašenje cerkve. Lepa 
hvala Ireni in Zoranu Kršinar za lepo oprane 
in zlikane prte za naše oltarje. Hvala vsem, ki 
ste urejali okolico cerkve in župnišča. Zahvala 
za dar za oljčne vejice. Dar bo šel za obnovo 
istrskih cerkva. Hvala za nabirko ob Božjem 
grobu za cerkev Božjega groba v Jeruzalemu, 
lepa hvala za velikonočni ofer in sploh za vse, 
kar ob praznikih storite ali namenite v blagor 
župnijskega občestva.

Župnijsko romanje v maju
Za romanje, ki ga bomo imeli 30. 4.-2. 5. po 
severni Italiji, je še vedno nekaj prostih mest. 
Vabim vas, da se prijavite, saj bomo na njem 
spoznali dva svetnika, ki sta pustila velik pečat 
na II. vatikanskem koncilu, in sicer sv. Janeza 
XXIII. in Pavla VI. Lepo vabljeni.

Mesec marec
K Bogu so odšli: 
-  Anton Meden (60), Medvode
- Stanislava Kovačec (64), Šiška
- Zvonko Rožnik (90), Goričane

Božji otroci so postali:
- Matevž Knific (Goričane)
- Marina Mostarac (Golo Brdo)


