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Pozdravljena Fatimska Gospa, mati 
Usmiljenja

V lepem majskem poznem popoldnevu so slovenska polja, 
gozdovi, hribi in doline pozdravili čudoviti kip Fatimske 
Marije. Brezjanska bazilika jo je sprejela okrašena z mnogimi 
sklenjenimi rokami slovenskih romarjev. Srca so bila ganjena, 
po licih so polzele solze, ko je kip, okrašen z rumenimi 
vrtnicami, svečano vstopal v svetišče.  Izrecimo dobrodošlico 
Fatimski Kraljici:
Pozdravljena! Pozdravlja te slovenska zemlja, žejna Boga in 
njegovega blagoslova. Pozdravljajo te od pozebe premražena 
polja, sadovnjaki in vinogradi. Pozdravljajo te ranjeni gozdovi. 
Pozdravlja te slovenski človek, veren, marljiv in delaven, pa 
vendarle ranjen od vsega, kar je zgodovina časa naplavila 
na obrežja naše domovine. Pozdravljajo te slovenske matere 
in očetje, ki v potu svojega obraza služijo vsakdanji kruh 
svojim otrokom ter v prenapolnjenih urnikih življenja izrabljajo 
zadnje moči tudi za versko vzgoji svojih otrok. Pozdravljajo te 

veseli in radovedni, mnogokrat razigrani  otroci, ki brezskrbno preživljajo 
svoje otroštvo. Pozdravljajo te šolarji, dijaki in študentje, ki se soočajo 
z vso lepoto in vso tegobo, ki jo prinaša mladost in obdobje šolanja. 
Pozdravljajo te dedki in babice, ki z molitvijo spremljajo življenja svojih, 
ter dostikrat s strtimi srci nemočni zrejo, kako bledi spomin na Boga v 
družinah njihovih sinov in hčera. Pozdravljajo te posebej trpeči, vdove in 
vdovci, ki trpijo izgubo ljubljene osebe in iščejo utehe v Božjem zavetju. 
Pozdravljajo te ločeni bratje in sestre, ki se jim je zakonsko in družinsko 
življenje podrlo. Iščejo , trkajo in prosijo razumevanja, sočutja in Božjega 
Usmiljenja. Iščejo notranjega miru in ozdravljenja. Pozdravljajo te bolniki 
in invalidi, ki se soočajo s težkimi križi in nenehno prosijo Božje pomoči in 
blažilne milosti. Pozdravljajo te z omamami tega sveta zasvojeni bratje in 
sestre, ki se soočajo z brezizhodnimi ujetostmi. 
Ob sprejetju kipa Fatimske Gospe v naši domovini, zares pozdravimo 
pravo Marijo. Kip je samo zunanje znamenje resničnosti, da je Marija v 
resnici med nami. Marija dejavno posega v naša življenja. Naj nam ta 
milostni kip pomaga na novo doživeti, kako je Marija, ker ima poveličano 
telo, živo med nami. Ona, ki je Mati Usmiljenja, ker je rodila Jezusa, obličje 
Očetovega Usmiljenja. Marija je zgled najbolj usmiljenega človeka. V njej 
– človeku – je Očetovo usmiljenje najbolj uresničeno. Ko jo zremo, nas 
ona oblikuje v usmiljene ljudi ter nas napolnjuje z Božjim Usmiljenjem. 
Ko Marija začenja šestmesečni vseslovenski misijon, se prepustimo 
njenemu vodstvu, poprimimo za rožni venec, molimo ga na fatimski 
način in imejmo na ta način z njo, voditeljico te duhovne prenove našega 
naroda, bogate duhovne pogovore. Veliko Božjih milosti vam želim.

Jure Koželj, ž. upr.

Napovedni koledar:
1.6. – Karitas, delitev hrane
3.6. – Srce Jezusovo, prvi petek
5.6. – zaključek verouka za 9.r.
6.6. – tajništvo ŽPS
12.6. – zaključek verouka za 2.-
8. r.
16.6. – priprava na krst
19.6. – krstna nedelja

Krstna nedelja:
Krstna nedelja v maju bo 29. 
5. Priprava na krst bo v četrtek, 
19. 5. 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:
21. 5. – 3. skupina (vodja: Urška 
Jenko)
28. 5. – 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 PRVI DEL
Ponedeljek
16. 5. 2016

Marija, Mati 
Cerkve- 
binkoštni 
ponedeljek

19.00  (Petelinc)
19.00 (cerkev)

po namenu
+ Ladislav Kovačič, r.d.
+ Terezija Juratovac (oddana)

Torek
17. 5. 2016

Jošt, puš. 19.00 ++ Anton in Lilijana Gornjak

Sreda
18. 5. 2016

Janez I, pp. muč. 19.00 + Erika Gajanović r. Bergant

Četrtek
19. 5. 2016

Urban I, pp. 19.00 + Martin Čarman, 30.dan
++ Andrej in Renata Bovhan, 
obl. (oddana)

Petek 
20. 5. 2016

Bernardin, duh. 19.00 ++ Milica Dolžan in vsi njeni

Sobota
21. 5. 2016

Krištof, muč. 10.00 (DSO)
19.00

po namenu
+ Janez Jaklin, 7. dan
+ Stane Sušnik, obl. (oddana)

Nedelja
22. 5. 2016

Prg 8,22-31; Ps 
8,4-5.6-7.8-9; Rim 
5,1-5; Jn 16,12-15

Nedelja 
Svete 
Trojice
Marjeta, red.

7.00
9.30

11.00 (Golo Brdo)

15.00 (Žlebe, Sv. 
Marjeta)

19.00

za žive in rajne farane
+ Rudi Cerc
++ starši Angela in Maks 
Geržina
šmarnična pobožnost

+ Franc Duhovnik
Ponedeljek
23. 5. 2016

Socerb, muč. 19.00 (cerkev) v čast Svetemu Duhu za 
razsvetljenje

Torek
24. 5. 2016

Marija Pomočnica 
Kristjanov

19.00 (Bonovec) + Marija Starman, god.

Sreda
25. 5. 2016

Gregor VII, pp. 19.00 + Andrej Bosnič, 30. dan
++ Franc in Marija Jarc (Vaše)

Četrtek
26. 5. 2016

SVETO REŠNJE 
TELO IN KRI, 
slov. zapovedani 
praznik

9.00

19.00

++ Frančiška Štrus, r. d. in 
god, ter mama Cecilija, obl.
+ Vida Guzelj

Petek
27. 5. 2016

ALOJZIJ 
GROZDE, muč.

19.00 ++ Marija in Pavel Židan in 
Ana Škof

Sobota
28. 5. 2016

Anton Julijan, 
muč.

10.00 (DSO)
19.00

v dober namen
+ Darinka Jarc, 30.dan
+ Jožef Jaklič (oddana)

Nedelja
29.5.2016

1 Kr 8,41-43; Ps 
117,1-2; Gal 1,1-
2.6-10; Lk 7,1-10

9. navadna 
nedelja
Maksim Emonski, 
šk.

7.00
9.30

15.00 (Žlebe, Sv. 
Marjeta)

19.00

za žive in rajne farane
++ starši Jarc (Tinčkovi)
šmarnična pobožnost

++ starši in brata Domijanič



Zavest glede duhovništva
Z mamo sva imela, po tem ko sem začel v srednji 
šoli bivati v dijaškem domu, nekakšen dogovor, 
da se vsak dan slišiva preko telefona. Že kot 
najstniku, pa tudi kasneje, mi je bil ta dogovor 
velikokrat odveč, iskreno priznam, da večkrat tudi 
udejanjanje. Če bi imel takrat v zavesti, da bom 
po njeni smrti najbolj pogrešal ravno te pogovore, 
bi jih, gotovo, bolj cenil. Žal, cenimo šele, ko 
nimamo. Seveda, če ne spravimo prej v zavest, ali 
pa vsaj skušamo. 
Naredimo sedaj preskok na duhovne poklice. Se 
bo moralo zgoditi, kar se že napoveduje, da bo 
število duhovnikov tako drastično upadlo, da ne bo 
vprašanje le redne nedeljske maše, pač pa sploh 
obhajanja evharistije? Srečo imamo, pa se je ne 
zavedamo, da so na dosegu petminutne vožnje na 
voljo vsak dan vsaj tri svete maše. Srečo imamo, 
pa se je ne zavedamo, da nas v spovednici na 
Brezjah, v centru Ljubljane, v Škofji Loki in 
seveda, v to ne dvomim, v vsakem župnišču, če je 
le župnik doma, čaka spovednik. Srečo imamo, pa 
se je ne zavedamo, da nam je preko teh zvestih 
Gospodovih služabnikov odrešenje dejansko bliže 
kot marsikomu po svetu. Zavedam se, da more 
Bog delovati preko zakramentov, skušam pa se 
zavedati tudi, kakšno odrešilno moč imajo, ko se 
preko njih srečamo z živim Bogom. 
Kot laični teolog sem zelo občutljiv glede 
kritiziranja duhovnikov. Četudi smo z večino 
izmed njih preštudirali iste vsebine, četudi se 
v svojem napuhu večkrat popraskam po glavi 
in si mislim, kako bi to ali ono reč naredil bolje, 
kako bi jo bolje povedal. Seveda, saj nimam v 
zavesti, kaj mi duhovnik predstavlja, kako blizu 
je Bog, po njegovem delovanju, meni. Cerkev kot 
stavba je zgrajena iz ladje in prezbiterija. Cerkev 
kot skupnost verujočih pa je zgrajena iz laikov 
in klerikov. Pozor: laikov je bilo in jih bo vedno 
neizmerno več kot je duhovnikov! Zato zagovarjam 
tezo: stanje v prezbiteriju je odraz stanja v ladji. 
Cerkev ni last duhovnikov, ne kot stavba, še 
manj pa kot skupnost verujočih. Cerkev je naša, 
skrb zanjo pa prav tako. In naša prva naloga je, 
tako laikov kot klerikov, da to spravimo v zavest. 
Verjamem, da bo svetost, ki jo bo živela ladja, 
pripomogla k svetosti duhovnikov. Če nek pridelek 
ne uspeva, se bomo vprašali, če morebiti ni kaj 
narobe z zemljo. Zemlja, v katero so položena 
semena duhovnih poklicev, so najprej družine, 
nato pa župnijske skupnosti.  
Kot vernik si želim biti, pa sem premalokrat, 
zahteven do duhovnikov. Ampak zahteven v 
bistvenem! Bodimo zahtevni do duhovnika, 
pokažimo mu, da bi radi, da nam omogoči, da 
se čim večkrat srečamo z Bogom tako da ne 
obiščemo le nedeljske, pač pa tudi tedensko 
sveto mašo. Bodimo zahtevni do duhovnika, 
pokažimo, da bi se radi srečali z Božjim  
usmiljenjem v zakramentu spovedi. Bodimo 
zahtevni do duhovnika, pokažimo, da imamo 
skupne skrbi in ga prosimo, da naj z nami vztraja v 
molitvi. Žal je navadno obratno in je duhovnik tisti, 
ki me, bolj ali manj uspešno, vabi. 

 
Kot vernik si želim spraviti v zavest, da so nam 
duhovniki potrebni. Cerkev ni samo institucija, 
ni samo kleriška, koncil je jasno povedal, da je 
Cerkev Božje ljudstvo, da smo Cerkev mi vsi. 
Kar pa pomeni, da tudi laiki nosimo svoj del 
odgovornosti. Molitev za nove duhovne poklice je 
naša skupna, ne le duhovnikova in škofova, skrb. 
Po škofu in njegovih duhovnikih je Kristusova 
navzočnost med nami okrepljena. Skušajmo 
okrepiti zavest glede duhovništva.  Žal, cenimo 
šele, ko nimamo. Seveda, če ne spravimo prej v 
zavest, ali pa vsaj skušamo.
Matevž Vidmar, dipl. teolog in katehet

Binkoštni ponedeljek - Marija 
Mati Cerkve

Na dan po binkoštnem prazniku Cerkev praznuje 
praznik Marije, Matere Cerkve. Marija je po 
Jezusovem vnebohodu skupaj z apostoli in 
ženami molila v dvorani zadnje večerje in prosila 
za dar Svetega Duha. Tako je postala mati prve 
krščanske skupnosti in pozneje mati Cerkve, ki se 
je oblikovala na binkoštni praznik. Papež Pavel 
VI. je ob sklepu 3. zasedanja II. vatikanskega 
cerkvenega zbora Marijo razglasil za Mater 
Cerkve in pozneje vzklik »Mati Cerkve« vstavil tudi 
v Marijine litanije. Na sam praznik bosta v župniji 
dve sveti maši: ob 19.00  na Petelincu in ob 19.00 
v župnijski cerkvi.

Seja ŽPS
V ponedeljek, 16. 5., ob 19.00 bo redna seja 
župnijskega pastoralnega sveta. Srečanje bomo 
začeli s šmarnicami in sveto mašo v cerkvi. 
Člani lepo vabljeni. Vse pa prosim, da delo ŽPS 
spremljate z molitvijo. 

Maša v Crngrobu
Na torek po binkoštni nedelji, letos 17. 5., naša 
župnija skupaj s sorško roma k Mariji v Crngrob. 
Sveta maša bo ob 17.00. Lepo vabljeni! Če bi kdo 
potreboval  prevoz, naj sporoči na tel. 051/303-
164.

Predavanje »Dopolnimo 
spoznanja«

Vabimo Vas na ponovljen razgovor iz ciklusa 
Dopolnimo spoznanja, ki bo v Pastoralnem 
domu v Preski dne 20. 5. ob 19.45. V tem večeru 
se bomo pogovarjali s taboriščniki delovnega 
taborišča Medvode. Gostje večera bodo prof. 
Justin Stanovnik, g. Stane Štrbenk in g. Anton 
Drobnič. V prostem razgovoru nam bodo orisali 
pot, ki jih je pripeljala v taborišče, razloge  
za »prevzgojo«, življenje in posledice. Pred 
začetkom razgovora bo predstavitev izseka 
takratnih filmskih novosti, tedaj predvajanih pred 
vsako kino predstavo po vsej Jugoslaviji. Vabljeni 
vsi, ki vam je širše razumevanje zgodovine v 
veselje.

Nedelja Svete Trojice 
V nedeljo, 22. 5., bomo obhajali nedeljo Svete 
Trojice. Praznik v sebi povzema vso skrivnost 
odnosa medsebojne ljubezni, ki vlada v življenju 
neskončno svetega troedinega Boga. Morda se 
nam zdi nenavadno, da v krščanski veri govorimo 
istočasno o enem in troedinem Bogu, pa vendar 
je res. Skrivnost Svete Trojice je velika, globlja kot 
morje in svetlejša kot žarki sonca. Sveta Trojica 
- Oče, Sin in Sveti Duh skupaj tvorijo popolno 
občestvo medsebojne ljubezni. Oče se nenehno 
podarja Sinu, Sin pa  ljubi Očeta z močjo ljubezni, 
ki nikoli ne mine. In kdo je ta ljubezen? To je 
Sveti Duh. Sv. Tomaž Akvinski in sv. Avguštin 
sta nam lahko zgled, kakšen naj bo naš odnos do 
Troedine skrivnosti. Oba sta kljub veliki modrosti 
pred Troedinim Bogom umolknila. Tudi mi 
ponižno pokleknimo pred to vzvišeno skrivnostjo, 
umolknimo ter dovolimo,  da Boga počasti naše 
srce, ne besede.
Nedelja Svete Trojice je še posebej slovesna za 
našo podružnico Golo Brdo, kjer že stoletja stoji 
cerkve Svete Trojice. Sveta maša bo ob 11.00. 
Pri maši bo darovanje, ofer za prenovo pevskega 
kora v cerkvi.

Zahvalno romanje 
prvoobhajancev in njihovih 

družin
V nedeljo, 22. 5., ob 14.00 bo zahvalno romanje 
za prvoobhajance in njihove domače k sv. Marjeti 
v Žlebe. Z romanjem se bomo Bogu zahvalili za 
dar sv. obhajila in Marijo prosili, naj nas varuje, da 
bomo obhajilo vedno vredno prejemali.

Praznik Marije Pomočnice, maša 
pri kapelici v Bonovcu

V torek, 24. 5., je praznik Marije Pomočnice 
kristjanov. Na ta dan bo maša, združena s 
šmarnicami, pri kapelici v Bonovcu ob 19.00. V 
primeru slabega vremena bo maša v cerkvi.

Šmarnice za dedke in babice v 
župnijskem vrtcu

V sredo, 25. 5., ob 10.00 bodo v našem župnijskem 
vrtcu šmarnice za dedke in babice. Lepo vabljeni.

 
Sveto Rešnje Telo in Kri

Praznik sv. Rešnjega Telesa in Krvi nima stalnega 
datuma, saj je določen glede na praznik velike noči 
in ga obhajamo v četrtek drugi teden po prazniku 
binkošti. Na ta dan se posebej spominjamo 
Jezusove navzočnosti v zakramentu sv. Rešnjega 
Telesa in Krvi – evharistije, ki je središče krščanske 
vere in zakramentalnega življenja vernih. Na 
praznik so v navadi telove procesije, s katerimi 
verniki tudi navzven pokažemo svojo vero. Praznik 
je zapovedan, zato se katoličani ta dan udeležimo  
bogoslužja.

 
Na sam praznik bosta dve sveti maši: ob 9.00, pri  
kateri bodo sodelovali otroci župnijskega vrtca, 
in zvečer ob 19.00. Po večerni sveti maši bo 
procesija Sv. Rešnjega Telesa. Red procesije: na 
čelu procesije gre križ, za križem velika bandera, 
možje in fantje, evharistični banderi (beli), 
veroučenci s svojimi banderčki, pevci, ministranti, 
nebo (duhovnik z Najsvetejšim), mali rdeči banderi, 
dekleta in žene. Poskušajmo se držati reda 
procesije, da bo lepa in urejena. Prvoobhajance 
in druge otroke prosim, naj prinesejo cvetje v 
košaricah, s katerim bodo posipali pot Jezusu pred 
oltarčki. V primeru slabega vremena bo procesija 
potekala po cerkvi.

Dogodek v dvorani Valentina 
Oblaka v maju: bl. Pavel VI.

Lepo vabljeni na večer o bl. papežu Pavlu VI. 
Večer nam bo prikazal svetniško življenje bl. 
koncilskega papeža. Srečanje se bo začelo ob 
20.00. 

Svetopisemske urice
V soboto, 28.5. ob 10.00, bodo v učilnici 
pastoralnega doma svetopisemske urice za 
najmlajše. Lepo vabljeni vsi, ki jih že obiskujete, 
še vedno pa vabljeni tudi novi člani. 

Zahvale
Hvala vsem, ki ste župnijsko romanje po poti velikih 
italijanskih  svetnikov podprli z molitvijo. Hvala 
vsem romarjem za prijetno vzdušje in vse molitve. 
Zahvalil bi se vsem, ki ste sodelovali pri pripravah 
na praznik birme in prvega svetega obhajila, 
hvala staršem in vsem, ki ste obe slovesnosti še 
polepšali: pevcem OPZ in birmanskemu zboru, 
ministrantom, pritrkovalcem in drugim. Hvala 
krasilkam za krašenje cerkve, hvala vsem, ki 
skrbite za lepo okolico cerkve in župnišča. Bog 
vam povrni z vsemi potrebnimi darovi.
Hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali ob 
praznovanju mojega rojstnega dne, za vsa 
presenečenja, ki ste jih v teh dneh pripravili. Hvala 
vsem, ki prisostvujete pri skupnem dobrem, ki ga 
naredimo, predvsem se zahvaljujem tistim, ki naše 
delo podpirate z molitvijo. Naj Vam Bog povrne za 
vse dobro!

Mesec april:
• K Bogu so odšli:  
Helena Trampuš (75), Preska
Darinka Jarc (69), Vaše
Andrej Bosanič (54), Vaše

• Božji otroci so postali:
Luc, Medvode
Uršula Pia, Seničica
Vid, Golo Brdo


