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Fatimska Marija
Fatima je vasica v srcu Portugalske. Leži v pokrajini, ki je precej 
podobna naši Istri, kamnita, nizko grmnata, skopa z drevesi 
in travo. Župnijo Fatima sestavlja več zaselkov, eden od njih je 
Aljustrel. Od tam so bili doma trije pastirci, otroci, ki se jim je 13. 
maja 1917 in nato vse do 13. oktobra 1917 vsakega 13. dne v 
mesecu prikazala Marija. To je bilo na gmajni, imenovani Cova de 
Iria. Pastirci so bili 10-letna Lucija dos Santos, 9-letni Francisco 
Marto in njegova 7-letna sestrica Hiacinta.
Marija jim je naročala, naj ljudi pozivajo k spreobrnjenju in pokori. 
Vrhunec  fatimskih dogodkov je bil »sončni čudež« 13. oktobra 
1917. Tedaj se je v Irijski dolini ob pastirčkih zbralo več kot 50.000 
ljudi, med njimi tudi neredki ateisti in agnostiki. Navzoči so doživeli 
nenavaden nebesni pojav. Z njim so se tudi končala Marijina 
prikazovanja v Fatimi.
Cerkev je češčenje fatimske Marije uradno dovolila leta 1930. 
Papež Janez Pavel II se je čutil še posebej povezanega s Fatimo. 
Prepričan je bil, da ga je prav Marijina priprošnja v tem romarskem 
svetišču obvarovala smrti, ko je Turek Ali Agca 13. maja 1981 
streljal nanj na Trgu sv. Petra. Leta 2000 je dovolil objavo tretje 
fatimske skrivnosti, v kateri je na preroško simboličen način 
napovedala tudi atentat na papeža. To skrivnost je skrbno varovala 
s. Lucija, prav tako pa tudi papeži Janez XXIII., Pavel VI., Janez 
Pavel I. in Janez Pavel II. Ta je že ob prvi obletnici atentata na 
»škofa v belem«, ki se bo zgrudil pod streli, kot je bilo napovedano 
v omenjeni skrivnosti, romal v Fatimo, kjer se je Mariji zahvalil za 
čudežno rešitev, obenem pa se je prvič srečal s s. Lucijo. Šest 
tednov zatem so v Vatikanu objavili skrivnostno besedilo z uradnim 
komentarjem. Zadnja od treh »fatimskih vidcev«, karmeličanka s. 
Lucia de Jesus dos Santos, je umrla 13. februarja 2005 v starosti 
98 let v portugalski Coimbri.
Originalni milostni kip fatimske Marije iz cedrovega lesa stoji 
v fatimski kapelici na mestu, kjer se je Marija prikazovala trem 
pastirčkom. Po originalnem kipu je bilo narejenih, blagoslovljenih in 
okronanih še 12 kipov. Po lanskem uradnem zaprosilu Slovenske 
škofovske konference je rektor svetišča v Fatimi pater Carlos 
Cabecinchas odobril, da kip fatimske Marije (št. 5) letos od 13. 
maja do 13. oktobra roma po Sloveniji.
Marija si je izbrala prav Fatimo kot poseben kraj Božje milosti. 
Fatimska Marija pritegne velike množice ljudi po vsem svetu, tudi 
pripadnike drugih ver in neverne. Prinaša sporočilo miru in ljubezni.

Franci Bečan

Napovedni koledar:
1.7. – prvi petek v juliju, obisk 
duhovnika po domovih, češčenje do 
polnoči
10.7. – 15.7. – poletni oratorij

Krstna nedelja:
Krstna nedelja v juniju bo 19. 6. 
Priprava na krst bo v četrtek, 16. 6. 
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:
18. 6. – 1. skupina (vodja: Anica 
Zupančič)
23. 6. – 4., 5. in 6. skupina (čiščenje 
pred farnim praznikom ob 8.00)
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
13. 6. 2016

Anton 
Padavanski, red.

6.30
(kapela)

+ Alojz Bukovšek, obl.

Torek
14. 6. 2016

Valerij, muč. 19.00 + Janez Jeklin, 30. dan
+ Rajko Jezeršek  (oddana)

Sreda
15. 6. 2016

Vid, muč. 19.00 + Vida Žerovnik, god in r. d.

Četrtek
16 6. 2016

Beno, šk. 19.00 + Franc Jarc, obl.
+ Franc Majcen, r. d. (oddana)

Petek 
17. 5. 2016

Albert, duh. 19.00 + Anka Markoja, 7. dan
++  Gorenc (oddana)

Sobota
18. 6. 2016

Marko in 
Marcelijan, muč.

10.00 (DSO)
19.00

(cerkev)

po namenu
++ Tomažin

Nedelja
19. 6. 2016

Zah 12,10-11; Ps 
63,2.3-4.5-6.8-9; 
Gal 3,26-29; Lk 

9,18-24

12. 
navadna 
nedelja
Romuald, op.

7.00
9.30

19.00

++ Škof in Zore
za žive in rajne farane
++ Gorenc

Ponedeljek
20. 6. 2016

Silverij, pp. 6.30
(kapela)

+ Alojz Bukovšek, god

Torek
21. 6. 2016

Alojzij, red. 19.00 + Alojzija Bizant, god

Sreda
22. 6. 2016

Tomaž in Janez,  
muč.

19.00 + Miro Majcen

Četrtek
23. 6. 2016

Jožef Cafasso, 
duh.

20.00 (v Bonavcu)
21.00 (kapela)

+ Nadica Nevecny
začetek celonočnega češčenja

Petek
24. 6. 2016

ROJSTVO 
JANEZA 
KRSTNIKA

7.00
8.00 – 19.00

18.30
19.00

za žive in rajne farane
celodnevno češčenje
pete litanije Srca Jezusovega
+ Rajko Jezeršek
za zdravje

Sobota
25. 6. 2016

Viljem, op.
DAN 
DRŽAVNOSTI

10.00 (DSO)

19.00

po namenu

++ Mezek

Nedelja
26. 6. 2016

1 Kr 19,16.19-21; 
Ps 16,1-2.5. 7-11; 
Gal 5,1.13-18; Lk 

9,51-62

13. 
navadna 
nedelja
Vigilij, šk.
PATROCINIJ

7.00
9.30

11.00 – 14.00
19.00

+ Jožef Gyergyek, r. d.
+ Jože Bokan, obl.
župnijski dan
za žive in rajne farane



Seja ŽPS
V ponedeljek, 13. 6., bo seja župnijskega 
pastoralnega sveta. Začeli jo bomo s sveto 
mašo ob 19.00 v kapeli sv. Družine in nadaljevali 
v Marijini učilnici v pastoralnem domu. Člani 
lepo vabljeni.

Duhovna obnova – sobota, 18. 6.
V le nekaj dneh bomo v župniji praznovali 
več praznikov in se v hvaležnosti ozirali proti 
Usmiljenemu Očetu, katerega obličje nam 
razodeva Jezus Kristus po posredovanju 
Svetega Duha. Da bi mogli v svojih srcih bolj 
jasno - duhovno - gledati na vse dogodke, 
bomo imeli ta dan duhovno obnovo, ki jo 
bo vodil pomožni škof dr. Franc Šuštar. 
Duhovno obnovo bomo pričeli ob 9.00 v kapeli 
pastoralnega doma. Dobrodošle predhodne 
prijave na moj osebni telefon.

Nedelja, 19. 6. - dan hvaležnosti 
za našo državo 

Slovenski škofje nas vabijo, da se na to nedeljo 
pri vseh evahrističnih daritvah zahvalimo za to, 
da se je pred 25 leti uresničil sen mnogih naših 
prednikov, da bi živeli v samostojni državi. Pri 
vseh nedeljskih mašah bo izobešena slovenska 
zastava, mašni obrazec bo za domovino in pri 
vseh mašah bomo ponosno zapeli našo himno.

Slavnostni pohod skozi Alejo do 
Bonovca in maša za domovino v 

Bonovcu
Za milost samostojne države se bo naša 
župnija posebej zahvalila 23. 6. ob 20.00 s 
sveto mašo, ki bo v Bonovcu pri Hafnerjevi 
kapelici Marije Pomagaj. Slavnostni pohod se 
bo začel ob 19.00 pri »Triglavu« na začetku 
poti Aleja Slovenija. Med pohodom bo kulturno-
duhovni program. V primeru hudih nalivov bo 
slovesnost potekala v cerkvi. Začetek ob 19.00. 
Lepo vabljeni! 

24. ur za Gospoda
Na pobudo papeža Frančiška se bo 23. 6. 
ob 21.00 v kapeli sv. Družine v pastoralnem 
domu začela molitvena pobuda »24 ur za 
Gospoda«. Papeški svet za pospeševanje 
nove evangelizacije poudarja, da je omenjena 
pobuda lansko leto doživela uspeh, zato so se 
jo odločili ponoviti tudi letos in sicer pod geslom: 
»Bog, ki je bogat v usmiljenju«. Naša župnija 
se je povabilu odzvala. Češčenje bomo začeli 
z molitvijo križevega pota ter ga nadaljevali s 
tihimi osebnimi molitvami ali pa s skupnimi 
molitvenimi urami, kakor se bo skupina 
določeno uro soglasno odločila. Knjižice z 
različnimi molitvenimi urami dobite zadaj v 
kapeli na desni strani. Za lažjo organizacijo 
nočnega češčenja vas vabim, da se vpišete 
na seznam, ki bo pod korom v kiosku. Naj se  

 
celonočna molitvena »straža« pred Gospodom 
pozna v našem narodu, župniji in naših 
družinah. 

Čiščenje cerkve in urejanje njene 
okolice
Vsi, ki imate čas in voljo, vabljeni k čiščenju 
cerkve in njene okolice pred farnim praznikom 
sv. Janeza Krstnika. Čiščenje bo potekalo 23. 
6. ob 8.00. Po razporedu pa so na vrsti 4., 5. in 
6. skupina. 

Praznik farnega zavetnika 
Sv. Janeza Krstnika, - dan 

celodnevnega češčenja
Celonočno češčenje se bo 24. 6. ob 7.00 spojilo 
z začetkom celodnevnega češčenja. Ta dan 
bomo sledili vabilu našega farnega zavetnika 
sv. Janeza Krstnika: “Glejte jagnje Božje, ki 
odjemlje grehe sveta” ... in učenca sta šla za 
Jezusom. »Glejte jagnje Božje, ki odjemlje 
grehe sveta,« so besede, ki jih slišimo pri 
vsaki sveti maši pri obhajilu. Glejmo, zazrimo 
se v nedolžnega, ki je bil pribit na križ zaradi 
naših grehov, sedaj pa je zaradi vstajenja od 
mrtvih živo navzoč v tem kruhu. In učenca 
sva pravzaprav midva. To sva jaz in ti. Jagnje 
Božje, ki odjemlje grehe sveta, bo na dan 
celodnevnega češčenja ves dan izpostavljeno, 
da pridemo predenj, tako kot so prihajali 
mnogi, ki jih srečamo v evangelijih: bolni, 
skrušeni, osamljeni, grešniki. Jagnje Božje, 
ki odjemlje grehe sveta, bo izpostavljeno, da 
predenj pripeljemo mnoge, kot so jih nosili pred 
Jezusa: bolne, ostarele, oddaljene, zasvojene, 
razočarane … Jagnje Božje bo izpostavljeno, 
da ga popeljemo v svoje domove, v naše 
odnose, da dobro oplemeniti, slabo izniči in 
bolno ozdravi. Jagnje Božje, ki odjemlje grehe 
sveta, bo izpostavljeno zate, dragi vernik naše 
župnije. Stopi ta dan pred Jezusa, četudi 
samo z besedami: Hvaljeno, Jagnje Božje, ki 
odjemlješ grehe sveta! Naj dan ne mine, da Ga 
ne bi obiskal in globoko počastil. 

Razpored češčenja:
 7.00 – sveta maša
8.00 – 9.00 – rožni venec s premišljevanji
9.00 – 10.00 – molitvena ura za družine naše 
župnije
10.00 – 11.30 – molitvena ura za domovino
11.30 – 12.00 – dnevna molitvena ura z 
duhovniki
12.00 – 14.00 – češčenje
14.00 – 15.00 – molitvena in biblična skupina 
15.00 – 16.00 – veroučenci in mladi
16.00 – 17.00 – člani ŽPS in ključarji
17.00 – 18.00 – župnijski sodelavci (pevci, 
bralci, sodelavci Karitas)
18.00 – rožni venec
18.30 – slovesne pete litanije Srca Jezusovega
19.00 – slovesna sveta maša

Dan državnosti – 25. 6. 2016
Ne pustimo, da ne bi praznovali praznika naše 
države Slovenije. Naj bo to dan spomina na 
pogum in veliko enotnost Slovencev v tistih 
dneh, ko smo se združili okrog novih simbolov 
slovenske države in je ponosno zaplapolala 
slovenska zastava z državnim grbom. Naj bo 
dan državnosti čudovit praznik vseh, ki v srcih 
nosijo ljubezen do domovine. Pred 25 leti smo 
dokazali, da z odločnostjo, pogumom in vizijo 
ter močno vero, ki je podlaga za to troje, lahko 
dosežemo tudi tisto, kar se je vsem okrog nas 
zdelo nemogoče. Samostojno državo Slovenijo. 
To velja tudi danes. Ozavestimo prav to na ta 
dan.

Romanje s kolesi na Brezje
V soboto, 25. 6., je bilo planirano romanje s 
kolesi na Brezje k Mariji Pomagaj. Ker je ravno 
okoli te sobote zgoščeno toliko dogodkov, 
ki bodo zaznamovali praznovanje farnega 
zavetnika sv. Janeza Krstnika, smo romanje 
prestavili na soboto, 23. 7. Odhod izpred 
kapelice pod cerkvijo bo ob 5.00. Prijave oz. 
informacije ga. Minka Mihovec na tel. 031/299-
911. Lepo vabljeni, da skupaj poromamo k 
Mariji Pomagaj. 

 
Patrocinij, dan krstov

V nedeljo, 26. 6., bomo obhajali nedeljo našega 
farnega zavetnika sv. Janeza Krstnika. Lepo 
je, da si vzamemo čas in z udeležbo pri oltarju 
izrazimo, da pripadamo župnijskemu občestvu 
župnije sv. Janeza Krstnika v Preski. Zahvalimo 
se Bogu za našo župnijo in mu pokažimo, da jo 
imamo radi. 
Glavna slovesnost bo ob 9.30, ko bo sv. mašo 
vodil upokojeni nadškof dr. Marjan Turnšek. 
Ta nedelja bo tudi dan krstov, ko se bomo pri 
maši spomnili našega krsta. Na koncu maše bo 
darovanje (ofer) za potrebe župnije. Po sveti 
maši vsi zares lepo vabljeni na krajši program in 
druženje na dvorišče pred župnišče in pastoralni 
dom. Program bo oblikoval tudi Gregor Čušin. 
Po programu bo za vse pripravljeno kosilo. Za 
to priložnost naprošam gospodinje za sladke 
dobrote za pogostitev. Pecivo lahko dostavite 
v soboto tekom dneva in v nedeljo zjutraj v avlo 
pastoralnega doma. 

Milostni kip Marije romarice iz 
Fatime v naši župniji

Na romanju po Sloveniji se bo tudi v naši župniji 
na kratko ustavil kip Fatimske matere Božje. 
Milostna podoba, ki nam preko mnogih uslišanj 
zagotavlja, da nas Božje usmiljenje sredi zla 
ne pušča samih! V svojo hišo, našo župnijsko 
cerkev, bi jo radi sprejeli kot teta Elizabeta, ki je z 
dušo in telesom vzkliknila: “Blagoslovljena med 
ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa!” Da 
bomo bolje ozavestili in se notranje pripravili 
na ta dogodek, pred vsakega postavljamo 30  

 
izzivov. Drobni, majhni, pa vendar lepi kamenčki 
mozaika bodo postali prelep duhovni šopek, ki 
ga bomo ob obisku, kot pastirčki, podarili naši 
mami Mariji!

Potek slovesnosti:
- 17.30 – molitev veselega dela rožnega venca 
na fatimski način v cerkvi
- 18.45 – sprejem milostnega kipa fatimske 
Marije v Bonovcu pri Hafnerjevi kapelici (v 
primeru slabega vremena bo sprejem pred 
cerkvijo)
- 19.00 sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski 
pomožni škof Franc Šuštar, pri maši po pridigi 
posvetitev posameznikov, družin in župnije 
Marijinemu brezmadežnemu Srcu 
- 21.15 – procesija z lučkami (svečkami) in 
Marijinim kipom do gasilskega doma in tam 
slovo od Marije. Med procesijo bodo pete 
litanije Matere Božje, ki jih bo pel moški zbor, 
kip pa bodo nosili naši gasilci (v primeru slabega 
vremena bomo kip pospremili do cerkvenih 
vrat, kjer ga bo čakal kombi). 

Marijinemu Brezmadežnemu srcu se bomo 
posvetili ob obisku kipa Fatimske Matere Božje, 
2. julija. Kdor bi se posvetil oz. bi se posvetila 
družina, naj podatke (ime in priimek) odda v 
skrinjico, ki bo pripravljena na pultu kioska pod 
korom.

Zahvalni izlet šmarničarjev, 
pevcev OPZ in ministrantov

Letošnji zahvalni izlet je oblikovno in datumsko 
nekoliko spremenjen. Potekal bo kot zahvalno 
romanje na sv. Višarje in sicer v soboto, 27. 8. 
Idejo je na nek način dal sam upokojeni nadškof 
Alojzij Uran, ki bo prav takrat na sv. Višarjah. Na 
Višarje bomo poromali z avtobusom, s kolesi iz 
Mojstrane ali pa peš. Vabljene cele družine. 
Vabljeni vsi, ki bi se radi srečali z nadškofom 
Uranom in seveda z Višarsko Marijo, jo prosili 
milosti in se ji zahvalili za vse uslišane prošnje 
ter njeno materinsko varstvo. Prijave se že 
zbirajo v župnijski pisarni ali pa na moj osebni 
telefon - 051-303-164. Lepo vabljeni.

Romanje birmancev in mladih v 
Međugorje

V začetku meseca avgusta, 1.8. – 4.8., bomo z 
birmanci in drugimi mladimi poromali na festival 
mladih v Marijino mesto Međugorje. Poleg že 
javljenih birmancev vse zainteresirane vabim, 
da mi svojo možno prijavo čimprej sporočite na 
moj osebni telefon – 051/303-164. Sestanek 
glede vseh podrobnosti vam bom sporočil 
naknadno.



17. ORATORIJ ŽUPNIJE PRESKA
od 10. do 15. julija 2016

Mladi animatorji župnije Preska letos že 17-ič zapored pripravljamo 
počitniški oratorij za otroke, ki gredo jeseni prvič v šolo, in vse tiste 
otroke, ki so jim osnovnošolske klopi že prirasle k srcu. Idejni oče 
projekta naj bi bil sv. Filip Neri v 16. stoletju, najmočnejši pečat pa 
mu je v 19. stoletju pustil sv. Don Bosko, ki se je na tak način posvetil 
mladim iz socialno ogroženih družin. V Sloveniji je bil prvič predstavljen 
s prihodom salezijancev, po letu 1901, prekinjen po 2. svetovni vojni 
in zopet obujen leta 1988. Leta 1995 so začeli izhajati oratorijski 
priročniki, ki nam animatorjem pridejo prav pri pripravi programa za 
celotedensko dogajanje. Vseh oratorijev, ki se vsako leto odvijejo v 
Sloveniji, je preko 310 po različnih župnijah. 
Rdeča nit vseh slovenskih oratorijev je povezana znotraj oratorijskega logotipa. 

Napis v logotipu - Oratorij - naj bi predstavljal oratorijsko igrišče, ki vabi tudi sramežljive 
otroke, da se nam pridružijo. Da pa to ni katero koli dvorišče ali igrišče, ampak župnijsko 
dvorišče, pokaže obris cerkvice, ki poudarja, da je jedro oratorija spoznavanje Božje ljubezni 
do nas. S 4 različnimi barvami so poudarjeni 4 bistveni stebri oratorija, ki jih ta počitniški 
teden mora imeti, če želi postati oratorij. 

To so DOM, ŠOLA, DVORIŠČE in ŽUPNIJA, ki si stojijo eden zraven drugega in poudarjajo 
tudi pomen navzočnosti vseh štirih v vzgojnem procesu otrok. Znak slovenskega oratorija 
predstavlja pripravljenost animatorjev, da po svojih močeh pomagamo staršem pri vzgoji, 
predstavlja pa tudi kombinacijo živahnosti (barve) in resnosti (ostre oblike napisa), ki morata 
biti prisotni v ravno pravem razmerju tudi sicer v življenju.

Letos vas prvič vabi kar 58 animatorjev, kar je več kot kdaj koli v zgodovini preškega oratorija, 
da se nam pridružite na poletnem oratoriju med 10. in 15. julijem na župnijskem dvorišču v 
Preski. Skupaj bomo ustvarjali in se zabavali na delavnicah, spoznavali Boga na katehezah, 
prav tako pa bomo preizkušali svoja znanja, veščine in sposobnosti na popoldanskih igrah, 
kjer se vsako leto zgradijo najbolj trdne prijateljske vezi. V našo družbo vabimo čisto vse, 
tudi tiste, ki ste malce bolj sramežljivi (ali pa le mislite, da ste malce bolj sramežljivi), saj se 
bomo animatorji cel teden trudili, da se bo našla družba tudi za vas! :)


