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Pastoralno leto: radost ljubezni
Dragi župljani!
V letih 2014 in 2015 sta na pobudo papeža Frančiška potekali sinodi (srečanji 
škofov) o družini. Na podlagi sklepov, ki so jih škofje po posvetovanjih sprejeli, je 
papež Frančišek napisal apostolsko spodbudo Radost ljubezni (Amoris Laetitia – 
AL). Kot pove že ime: kot apostol, Petrov naslednik, nas želi spodbuditi. V Cerkvi na 
Slovenskem smo njegovo spodbudo vzeli zares, zato pastoralno leto nosi isti naslov 
kot papeževa spodbuda. Letos se bomo hranili iz tega dokumenta. Da bi nam to 
skupaj uspelo, smo pripravili nekaj pripomočkov. 
Župnijska knjižica pastoralnih dejavnosti
Župnijska knjižica je letos oblikovana kot celoletni priročnik. Uvodna razmišljanja nas 
uvajajo v temo pastoralnega leta. Posebnega pomena je rubrika Letos še posebej 
vabimo, za katero upam, da ne bo spregledana. V njej vabimo k osnovanju »družinskih 
molitvenih skupinic« in pa k družinski katehezi. Novost knjižice je rubrika Praznujmo 
kot družina družin. Pričevanja različnih družin naše župnije naj služijo kot povabilo, da 
se župnijskih praznovanj udeležite. Ravno zato je knjižica celoletni priročnik, saj nam 
odkriva različna praznovanja, pri katerih se srečujemo tekom leta. Če bomo vzeli to 
pastoralno leto zares, bomo želi sadove. To nam kaže rubrika Sadovi leta usmiljenja. 
Verjamem, da bo ta rubrika naslednje leto še bolj polna. Rubrika Skupine, ki delujejo 
v župniji naj ne bo zgolj informativna. Vabilo, da se pridružite kakšni izmed njih. Vsako 
leto si želimo, da bi zajeli vse starostne skupine, da bi mogli svoje talente čim bolj 
polno darovati skupnosti. Darovanje bližnjemu je tisto, kar človeka osreči. Hkrati pa 
gledamo tudi na to, da bi se kot posamezniki obogatili. Vedno sem odprt tudi za nove 
pobude. Letos ustanavljamo župnijski orkester, vesel bom, če bomo začeli tudi s 
tretjo zakonsko skupino. V knjižici ne spreglejte tudi vabil na naša romanja, k molitvi 
in pa informacij o duhovni oskrbi v domu starejših. Zadnji del je namenjen staršem 
veroučencev in veroučencem samim. Da bomo v tem letu lažje in bolj polno sobivali 
in rasli na poti k Bogu!
Župnijski koledar
Zelo pomemben pripomoček je župnijski koledar. Vsako leto zahteva veliko truda 
in natančnosti od sodelavcev, ki ga pripravljajo, zato se jim najprej zahvaljujem. In 
ker vidimo, kako težko je včasih usklajevati različne želje, interese in urnike, vam ga 
pripravljamo. Naj vam služi, da boste mogli svoje dejavnosti, dopuste ipd. prilagoditi 
življenju v župniji. Žal mi je, ko mnogokrat slišim, da koga ne bo na oratorij, ali pa kam 
drugam, ker bo odsoten zaradi dopusta. Vem, da je včasih zaradi službenih obveznosti 
vse nemogoče uskladiti. A tam, kjer je želja, se velikokrat najde tudi pot … Zato naj bo 
koledar res iskreno povabilo, da bi se mogli kot župnija še bolj povezati. Bolj kot bomo 
krepili to zavest, da nam za župnijo ni vseeno, bolj bomo postajali družina družin, kar 
je eno izmed glavnih vabil papeža Frančiška. 
Apostolska spodbuda Radost ljubezni
Kot že rečeno bomo skušali apostolsko spodbudo vključiti v življenje naše župnije. 
Sam se bom potrudil, da bom misli za nedeljske nagovore iskal pri papežu. Potrudili 
se bomo, da bodo tudi uvodniki v oznanila odkrivali bogastvo te spodbude. Spodbuda 
je sicer malce daljša (na to opozori papež sam) zato pravi, naj je ne preberemo 
na dušek, ampak postopoma in počasi. To bomo delali kot župnija. Seveda pa bo 
priročno, če jo boste prebirali tudi doma, sami ali pa v družinskem krogu. Spodbuda je 
napisana zelo življenjsko in vam zagotavljam, da lahko služi kot odličen pripomoček 
mladim in starejšim. Najdete jo v vsaki katoliški knjigarni, dostopna pa je zastonj na 
slovenski strani Radia Vatikan. 
Sadovi leta usmiljenja se že kažejo, pa čeprav ga še nismo zaključili. Res si želim, da 
bi poželi še več sadov. Da bi v družinah in s tem v župniji zaživeli še bolj polno pravo 
radost ljubezni!

Jure Koželj, župnik

Napovedni koledar:
12. 9. – seja ŽPS
14. 9. – srečanje Karitas
15. 9. – priprava na krst 
17. 9. – Stična mladih
18. 9. – krstna nedelja v septembru
20. 9. – srečanje čistilcev cerkve
23. 9. – začetek srečanj starejše 
mladinske skupine 
24. 9. – dekanijsko srečanje 
ministrantov, začetek srečanj mlajše 
mladinske skupine
25. 9. – Slomškova nedelja, žegnanje 
na Golem Brdu

Krstna nedelja:
Krstna nedelja v septembru bo 18. 
9. Priprava na krst bo v četrtek, 15. 
9., ob 20.00. 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:
3. 9. – 5. skupina (vodja: Francka 
Strušnik)
10. 9. – 6. skupina (vodja: Marta 
Štrukelj)

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, žpk.; tel. 361-79-30, 051303164; 
www.zupnija-preska.si; e-pošta: zupnija.preska@rkc.si. 

MAŠNI NAMENI
Ponedeljek
29. 8. 2016

Mučeništvo 
Janeza 
Krstnika

6.30
(kapela)

+ Slavica Novak

Torek
30. 8. 2016

Feliks, muč. 19.00 + Marija Zupan, obl.

Sreda
31. 8. 2016

Pavlin, šk. 19.00 + Rajko Jezeršek

Četrtek
1. 9. 2016

Egidij, op. 19.00 + Franc Jarc, r. d.

Petek 
2. 9. 2016

Marjeta, dev. 19.00 v zahvalo

Sobota
3. 9. 2016

Gregor Veliki, 
pp., c. uč.

na romanju
18.15
19.00

za duhovne poklice
fatimska pobožnost
++ za rajne (E)

Nedelja
4. 9. 2016

Mdr 9,13-18; Ps 
90,3-4.5-6.12-
13.14.17; Flm 

1,9-10.12-17; Lk 
14,25-33

23. 
navadna 
nedelja – 
angelska
Rozalija, dev.

7.00
9.30

19.00

za žive in rajne farane
v zahvalo (Bukovšek)
+ Janez Peklaj, obl.

Ponedeljek
5. 9. 2016

Mati Terezija, 
red.

6.30
(kapela)

po namenu

Torek
6. 9. 2016

Zaharija, pr. 19.00 za zdravje

Sreda
7. 9. 2016

Regina muč. 19.00 ++ Franci in Stanislava 
Leben, obl.

Četrtek
8. 9. 2016

Rojstvo 
Device Marije 
(mali šmaren)

9.00
10.00 DSO

19.00

+ Ivan Tehovnik
v dober namen
+ Marija Mihovec, god

Petek
9. 9. 2016

Peter Klaver, 
red.

19.00 + Jože Kržišnik, obl.

Sobota
10. 9. 2016

Ines, muč. 19.00 ++ Slavica in Stanko 
Novak, obl.

Nedelja
11. 9. 2016
2 Mz 32,7-11.13-
14; Ps 51,3-4.12-
13.17.19; 1 Tim 

1,12-17; Lk 15,1-
32 ali 15,1-10

24. 
navadna 
nedelja - 
katehetska 
Bonaventura, 
red.

7.00
9.30

19.00

za žive in rajne farane
za srečo in zdravje pri 
delu
+ Slavko Bergant, r. 
d., obl.



Sestanek zborovodij
V torek, 30. avgusta, bo zvečer po sveti maši 
sestanek zborovodij naše župnije v učilnici 
župnišča.

Vpis k verouku
Vpisovanje otrok v veroučno šolo bo potekalo 
za vse razrede v četrtek, 1. 9., in petek, 2. 9., od 
16.00 do 18.30. Starši za vpis otroka k verouku 
v 1. razred s seboj prinesite družinsko knjižico 
ali krstni list. Ob vpisu boste imeli možnost 
odločitve za običajni verouk ali družinsko 
katehezo, hkrati pa boste lahko kupili veroučne 
učbenike. Tudi letos smo izdali vpisnico za 
vse veroučence, ki jo lahko izpolnite že doma. 
Vpisnice so dosegljive na internetni strani 
župnije in na mizici za tisk pod korom v cerkvi.  
Vse, ki še niste vrnili veroučnih spričeval, pa 
naprošam, da jih vrnete ob vpisu. 

Veroučni urnik
Veroučni urnik bo znan zadnje dni avgusta. 
Izobešen bo na oznanilni tabli pred cerkvijo, v 
hodniku pastoralnega doma ter pred župniščem. 
Objavljen pa bo tudi na internetni strani župnije.

Karitas - romanje ob malem 
šmarnu

V soboto pred malim šmarnom, 3. 9., bomo 
romali po Marijinih poteh. Romali bomo v 
Marijino božjepotno svetišče na Dobrovi, 
nato nas bo romarska pot peljala v Velesovo. 
Romanje bomo zaključili pri preškem rojaku 
Andreju Jemcu, v njegovi župniji Besnica. 
Odhod avtobusa bo ob 8. uri izpred župnišča v 
Preski. Za kosilo bo poskrbljeno. Prispevek za 
romanje je 20 €. Prijave sprejemamo na telefon 
041 751 629 do četrtka, 1. 9. V primeru, da se 
na vaš telefonski klic ne odzovemo takoj, vas 
bomo poklicali nazaj. Prijave sprejemamo do 
polne zasedbe avtobusa. Vabljeni!

Karitas – telovadba v 
pastoralnem domu

Telovadba v pastoralnem domu bo ob torkih 
po sv. maši. Organizirana bo v dveh skupinah. 
Prvo skupino bosta vodili fizioterapevtka - 
višji zdravstveni tehnik Martina Jurjevec in 
izmenoma profesorica športne vzgoje Ines 
Iskra. V to skupino vabimo predvsem osebe 
tretjega življenjskega obdobja za zmanjšanje 
težav zaradi osteoporoze in inkontinence. Druga 
skupina bo začenjala vadbo ob 21. uri pod 
vodstvom vaditeljice športne vzgoje Evfemije 
Štorga. V to skupino vabimo vse na nekoliko 
intenzivnejšo vadbo - kot je že bila v preteklosti 
v pastoralnem domu in potem v športni dvorani 
v Medvodah. 
Telovadba bo prvič v torek, 13. 9. Za vse 
nadaljnje informacije lahko pokličete na telefon  
031 393 052. Vadnine ne bo, zaželeni pa so  

 
prostovoljni prispevki za nagrado voditeljicam in 
za potrebe župnijske Karitas. Vabljeni!

Nabirka za križev pot v kapeli 
doma starejših
V kapeli doma starejših občanov Medvode 
smo namestili nov križev pot iz Medžugorja. 
Cena križevega pota je bila 130 €. Prostovoljne 
prispevke zbiramo v Karitasov nabiralnik, ki je 
pod korom ob izhodu iz cerkve na levi strani. 
Bog Vam povrni za vaš dar. 

Spovedovanje veroučencev
Tudi letos bo spovedovanje veroučencev, in 
sicer v tednu od 30. 8. – 1. 9. vsak dan pol 
ure pred večerno sveto mašo. Starši in botri, 
spodbudite otroke, naj v začetku veroučnega in 
šolskega leta pobožno opravijo sveto spoved. 
Skupno spovedovanje v okviru veroučnih ur pa 
bo pred praznikoma, božičem in veliko nočjo.

Biblična skupina
V četrtek, 1.9., bo zvečer po sveti maši v učilnici 
župnišča prvo srečanje biblične skupine. Lepo 
vabljeni!

Prvi petek v septembru 
Petek, 2. 9., je prvi v septembru. 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 k obhajanju prvega petka – sveta spoved, 
obisk svete maše, pri kateri poskušam čim 
bolj dejavno sodelovati, in prejem 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 molitvena ura za duhovnike v kapeli, 
nato bo sledilo tiho češčenje Najsvetejšega do 
polnoči. 

Prva sobota v septembru
Vabim vas k obhajanju prve sobote v mesecu 
septembru, 3. 9. Tokrat bo zaradi romanja 
izjemoma zvečer ob 18.15. Marija je v zadnjem 
prikazanju fatimski vidkinji Luciji naročila: 
»Vsem, ki se bodo na prvo soboto pet zaporednih 
mesecev spovedali in prejeli sveto obhajilo, molili 
en del rožnega venca in mi petnajst minut delali 
družbo s premišljevanjem skrivnosti rožnega 
venca z namenom, da bi mi zadoščevali, bom 
pomagala ob smrtni uri z vsemi milostmi, ki 
so potrebne za njihovo zveličanje.« Marija 
obljublja, da nam bo ob smrtni uri stala ob strani 
z vsemi za zveličanje potrebnimi milostmi, če pet 
zaporednih prvih sobot izpolnimo pet pogojev: 
 
 

1. opravimo dobro spoved v duhu zadoščevanja 
Marijinemu brezmadežnemu Srcu; spovemo se 
lahko že prej, npr. prejšnjo nedeljo, a ob prejemu 
svetega obhajila na prvo soboto moramo biti v 
posvečujoči milosti;
2. prejmemo zadostilno sveto obhajilo, ki je 
osrednje dejanje pri opravljanju prvih sobot;
3. zmolimo en del rožnega venca; 
4. petnajst minut delamo družbo Marijinemu 
Srcu s premišljevanjem ene ali več skrivnosti 
rožnega venca;
5. vse štiri omenjene pogoje opravimo z 
namenom zadoščevanja Marijinemu Srcu, 
saj grehi ne žalijo samo njenega Sina, ampak 
prizadenejo tudi Devico Marijo; tako pomagamo 
reševati današnje človeštvo za večnost.
Vse vas goreče vabim k obhajanju prve 
septembrske sobote na fatimski način. Zelo smo 
potrebni omenjenih milosti, saj ne vemo ne ure 
ne dneva, kdaj se po končala pot zemeljskega 
življenja.

 
Angelska nedelja – prva v 

septembru
Prva nedelja v septembru je posvečena 
angelom. Določil jo je papež Klemen IX. leta 
1667. Na to nedeljo, ko obhajamo god angelov, 
se jim zahvalimo in se jim priporočimo v varstvo 
ter jih prosimo za pomoč.

Začetek novega veroučnega leta
Začetek veroučnega leta bo v ponedeljek, 
5. 9. Vse v zvezi z novim veroučnim letom in 
katehetsko dejavnostjo v naši župniji je napisano 
v knjižici pastoralne dejavnosti v naši župniji.

Tajništvo ŽPS
V ponedeljek, 5. 9., ob 20.00 bomo imeli 
sestanek tajništva ŽPS v pisarni župnišča. Lepo 
vabljeni člani.

Skupina za starejše
V sredo, 7. 9., ob 19.30 bo v župnišču 
prvo srečanje skupine za starejše v novem 
pastoralnem letu. Srečanja bo vodila ga. 
Štefanija Mole, svetovalka v Družinskem centru 
Betanija. Srečanje traja uro in pol. Skupina je 
vedno odprta za nove člane.

Praznik malega šmarna (8. 9.)
Praznik rojstva Device Marije je za ves svet 
praznik hvaležnosti za nebeško Mater Marijo. To 
še ni polni dan, to je šele naznanilo Sonca, ki ga 
bo rodila Marija. Jezus Kristus se začenja svitati 
v svoji Materi. Naša narava bo prenovljena, 
osvobojena greha in zla. Marijino rojstvo je uvod 
v Jezusovo rojstvo, ker se z Marijinim rojstvom 
začenja uveljavljati Božji načrt za učlovečenje 
Božjega Sina. Na sam praznik bosta dve sveti 
maši: ob 9.00, pri kateri bodo sodelovali otroci 
Rahelinega vrtca, in ob 19.00. 

Molitveni dan za duhovne 
poklice na Brezjah

V soboto, 10. 9., bo na Brezjah molitveni dan 
za duhovne poklice pod geslom »V družini je 
usmiljenje doma«. Ob 9.00 se bo začela molitev 
na trgu pred baziliko. Ob 10.30 bo slovesna 
sveta maša, ki jo bo vodil ljubljanski nadškof 
metropolit msgr. Stanislav Zore. Po sveti maši 
bo za vse ministrante srečanje z g. nadškofom.
Na Brezje bo organiziran avtobusni prevoz. 
Prijavite se v župnijski pisarni ali meni na osebni 
telefon 051/303-164. Cena prevoza je 4 €. Res 
lepo vabljeni k molitvi za duhovnike. Posebej 
lepo vabim ministrante in njihove družine. 
Avtobusni prevoz za ministrante je brezplačen. 

Peš romanje na Brezje
Na molitveni dan bomo iz naše župnije, če 
Bog da lepo vreme, poromali peš s prošnjo, 
da bi fantje in dekleta, ki čutijo Gospodov 
klic, nanj pogumno odgovorili, hkrati pa se s 
tem romanjem želimo Bogu zahvaliti za vse 
duhovnike, redovnike in redovnice. Zberemo se 
ob 2. uri zjutraj pri kapelici pod cerkvijo. Zaradi 
varnosti je pomembno imeti svetilko in primerna 
odsevna telesa. Prijave in informacije na tel. 
031/299-911. 

Blagoslov šolskih torb
V nedeljo, 11. 9., bomo pri sveti maši ob 9.30 
blagoslovili šolske torbe in potrebščine in prosili 
za blagoslov veroučnega, šolskega ter vsega 
pastoralnega leta. Otroci naj prinesejo šolske 
torbe s potrebščinami v cerkev ter jih položijo 
pred daritveni oltar.

Župnijska pisarna
S septembrom bo župnijska pisarna odprta 
zopet po starem redu: v torek od 8.00 do 10.00 
in v četrtek od 16.00 do 17.30. Dobrodošli 
pa seveda kadar koli. Če me ni doma, pa me 
pokličite na mobilni telefon, na katerem sem 
vedno dosegljiv.  

Zahvale
Lepo bi se rad zahvalil vsem, ki ste sodelovali 
pri urejanju drenaže pri podružnični cerkvi 
sv. Marjete. Svoj čas in moči ste darovali za 
potrebe starodavnega svetišča. Ker so naši 
svetniki živi, verujem, da je bila pri delu navzoča 
tudi sv. Marjeta. Da je opazila vaš trud in da bo 
pri Bogu prosila vseh tistih milosti, ki jih najbolj 
potrebujete. Bog vam povrni v imenu cele 
župnije. 

Mesec avgust
K Bogu so odšli:
• Ivan Tehovnik (85)
• Justina Jerše (77)

Božji otroci so postali:
• Matija Notar (Medvode)


