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Bogoslovec se predstavi
Sem Tadej Ložar, doma iz vasi Beričevo, župnija Sv. Marjete - 

Dol pri Ljubljani. Prihajam iz delavske družine. Imam še tri mlajše 
brate. Naša družina je vključena v življenje župnije; starša sta čla-
na zakonske skupine, mami je članica župnijskega pastoralnega 
sveta in pevka na koru podružnične cerkve Sv. Križa v Beričevem, 
kjer je vsako nedeljo in praznik sveta maša. To je kraj, za katere-
ga bi lahko rekel, da je na njem zrasel moj duhovni poklic. Sam 
klic v duhovništvo je težko konkretno opredeliti, saj gre za najbolj 
notranji odnos med posameznikom in Bogom. Kljub temu pa se 
ponavadi tudi na zunaj pokažejo določena »znamenja«, ki nekoga 
napeljejo v duhovniški, redovniški, misijonski poklic. Seveda pa ne 
smemo pozabiti na tiste, ki se odločijo za zakonski ali samski stan, 
ti so ravno tako poklicani, da živijo krščansko življenje primerno 
svojemu stanu. 

Pri meni je poklic počasi rasel skozi otroštvo in mladostiška 
leta. Od tretjega razreda sem ministrant, kasneje sem proti koncu 
osnovne šole začel še brati božjo besedo. Po končani osnovni šoli 
sem se vpisal na Srednjo vzgojiteljsko šolo in gimnazijo Ljublja-
na, program splošna gimnazija. Po opravljeni splošni maturi pa 
sem se vpisal na teološko fakulteto in v bogoslovno semenišče.

Seveda gre največja zasluga za poklic le Najvišjemu, a pose-
bej so na mojo odločitev vplivali zgledi nekaterih živečih pa tudi 
pokojnih duhovnikov. Tako se danes zelo rad v molitvi, poleg  
Marije, zatečem k nekaterim domačim slovenskim svetniškim 
kandidatom, kot so božji služabniki Anton Vovk, Anton Strle in 
Anton Mahnič. 

»Čas je dragocen, zato ga je potrebno dobro uporabiti,« je ob 
določeni priliki izjavil božji služabnik Anton Strle. Takega mnenja 
sem tudi osebno, zato skušam čas, ki mi je na voljo, vedno koristno 
uporabiti ter čimbolj dobro uporabiti talente, ki mi jih je Bog dal. 
Zelo rad berem knjige, napišem kakšno razmišljanje in hodim na 
sprehode. 

Od pastoralne prakse sam pričakujem, da bom pridobil pred-
vsem pastoralne izkušnje in izkušnje dela z ljudmi, ki mi bodo v 
prihodnosti koristile pri pastoralnem delu.

bogoslovec Tadej Ložar
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Veroučni urnik
Razred Katehet Dan Ura

1. razred Monika Mohar torek
sreda

14.00
16.00

2. razred Jure Koželj torek
torek

15.00
16.30

3. razred Monika Mohar torek
sreda

15.00
17.00

4. razred Marta Štrukelj ponedeljek 15.00

5. razred Marta Štrukelj ponedeljek
ponedeljek

7.20
16.00

6. razred Matevž Vidmar petek
petek

13.00
15.00

7. in 8. ra-
zred Jure Koželj

ponedeljek (8. r.)
sreda (7.r.)
sreda (7. in 8. r.)

7.20
7.20
16.30

9. razred Jure Koželj četrtek 7.20

Družinska 
kateheza

Jure Koželj
Mihelina Žebovec
Jana Podjavoršek

torek 17.30

Seja ŽPS
V ponedeljek, 12. 9., bo v učilnici pasto-

ralnega doma prva seja župnijskega pastoral-
nega sveta v tem pastoralnem letu. Srečanje 
bomo začeli ob 19.00 s sveto mašo v kapeli sv. 
Družine. Člani ŽPS lepo vabljeni.

Srečanje Karitas
V sredo, 14. 9., po večerni sveti maši bo v 

prostorih Karitas pod cerkvijo sestanek sode-
lavcev Karitas. Lepo vabljeni.

Stična mladih
Dragi mladi, tudi letos ste lepo vabljeni, da 

se skupaj udeležimo festivala Stična mladih. 
Festival Stična mladih se bo odvijal v sobo-
to, 17. 9., med 9. in 18. uro. Odhod avtobusa 
izpred župnišča v Preski  bo ob 7.45. Prispe-
vek za vozovnico in Stično je 10 €.

Program festivala:
- 9.00 zbiranje
- 9.30 program za dijake, študente in mlade 

v poklicih
- 9.30 - 11.30 bo možno sodelovati na no-

gometnem turnirju ali v likovnem ateljeju 
- 9.30 - 13.00 bo potekalo tudi češčenje 

Najsvetejšega; čez cel dan bo tudi prilož-
nost za sveto spoved

- 14.00 slovesna sveta maša 
- 15.30 – 18.00 slavljenje z bendom Stične 

mladih
Vsi povabljeni, da molitve in žrtve nameni-

mo tudi za uspeh Stične mladih. Predvsem, da 
bi mladi začutili, kako lepo je biti z Jezusom. 

Nedelja svetniških kandidatov
Nedeljo svetniških kandidatov ljubljanske 
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metropolije – škofa Janeza Frančiška Gnidov-
ca, nadškofa Antona Vovka, škofa Friderika Ba-
raga, duhovnika Andreja Majcna in profesorja 
Antona Strleta – bomo letos praznovali v ne-
deljo, 18. septembra, v župniji Marije Pomoč-
nice kristjanov na Rakovniku. 

V ospredju praznovanja bo lik Božjega 
služabnika duhovnika Andreja Majcna, ki je v 
tej župniji živel in deloval, najprej med letoma 
1925 in 1935, ponovno pa po vrnitvi iz Tajva-
na leta 1979 in vse do smrti leta 1999. Letos 
mineva natanko 60 let od začetka njegovega 
misijonskega dela v južnem Vietnamu, kjer je 
kot ravnatelj, inšpektorjev vikar in učitelj no-
vincev deloval do leta 1976.

Srečanje čistilcev cerkve
V torek, 20. 9., ob 19.30 bo v učilnici pasto-

ralnega doma srečanje vseh, ki čistite cerkev. 
Na srečanje vabljeni tudi morebitni novi člani. 

 
Obletnica umora preškega 
župnika Valentina Oblaka

Ponoči 21. 9. 1951 je bil ustreljen skozi 
okno župnišča v Preski pri Medvodah župnik 
Valentin Oblak. Ni bil takoj mrtev, ampak je 
izkrvavel zaradi hudih ran. Tako se je šest let 
po koncu vojne končalo življenje 76-letnega 
župnika, ki je bil zgled molitve, reda, dobro-
delnosti in iskrenosti. Prav je, da se ob oble-
tnici smrti tega svetega duhovnika, ki je umrl 
mučeniške smrti, bil žrtev nasilja, sovraštva in 
totalitarnega sistema, spomnimo nanj, daru-
jemo sveto mašo ter v molitvi premišljujemo, 
kako evangelij prinaša drugačno logiko za 
boj proti sovraštvu – Usmiljenje. Naj njegov 
svetniški zgled zablesti pred našimi očmi v 
tem svetem letu Usmiljenja. Naj izprosi obilje 
milosti vsem duhovnikom, posebno tistim, ki 
doživljajo sodobno mučeništvo: trpijo krivi-

co in onečaščenje njihovega dobrega imena. 
Župnika se bomo spomnili pri vseh mašah v 
nedeljo, 18. 9.

Slomškova nedelja
Slomškovo nedeljo bomo letos obhajali 

na zadnjo nedeljo v septembru, 25. 9. Osre-
dnja misel, ki nas bo nagovarjala ob letošnjem 
Slomškovem slavju in pripravi, so Slomškove 
besede: V nebesa skozi vrata usmiljenja.

Žegnanje na Golem Brdu
V nedeljo, 25. 9., bo žegnanjska nedelja na 

Golem Brdu. Slovesna sveta maša bo ob 11.00. 
Sveto mašo bo vodil g. Rafko Valenčič. Vsaka 
žegnanjska nedelja je zahvala Bogu za Božjo 
hišo med nami, to nedeljo konkretno za po-
družno cerkev sv. Trojice na Golem Brdu, pred-
vsem za vero prednikov, ki so cerkev zgradili. 
Po maši bo darovanje za nov pevski kor. 

Dekanijsko srečanje 
ministrantov

V soboto, 24. 9., od 15. ure dalje bo v naši 
župniji potekalo dekanijsko srečanje mini-
strantov.  Ministranti se bodo najprej zbrali v 
župnijski cerkvi, kjer bomo imeli molitev. Ob 
15.30 bo kviz, ki bo potekal v dvorani Valen-
tina Oblaka v pastoralnem domu. Hkrati bo 
potekal nogometni turnir na igrišču za šolo. 
Srečanje bomo zaključili z malico na župnij-
skem dvorišču ob 17.00.

Srečanje za bralce Božje Besede
V torek, 27. 9., ob 20.00 bo v Jožefovi učil-

nici pastoralnega doma srečanje za bralce 
Božje Besede. Na srečanju se bomo dogovorili 
glede terminov branja Božje Besede v tem pa-
storalnem  letu. Vabljeni vsi dosedanji in tudi 
novi bralci. 
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Napovedni koledar:
27. 9. – srečanje za bralce Božje Be-
sede
30. 9. – dogodek v dvorani Valentina 
Oblaka
1. 10. – duhovna obnova ŽPS
2. 10. – rožnovenska nedelja
3. 10. – začetek tedna za življenje; taj-
ništvo ŽPS
4. 10. – katehetski sestanek
5. 10. – Karitas – delitev hrane
6. 10. – biblična skupina
7. 10. – prvi petek
8. 10. – prva sobota, srečanje mini-
strantov, duhovna obnova v žup. 
vrtcu 
9. 10. – žegnanjska nedelja Preska

Krstna nedelja v septembru

Nedelja, 18. 9., bo krstna. Priprava 
na zakrament sv. krsta bo v četrtek, 
15. 9., ob 20.00 v učilnici župnišča. 
Povabilo k večernicam:
Vsak četrtek po večerni sv. maši va-
bljeni k molitvi večernic pred Najsve-
tejšim.
Povabilo k torkovemu  in petkove-
mu češčenju:
Vsak torek in petek ste eno uro pred 
sv. mašo lepo povabljeni k tihemu 
češčenju Najsvetejšega.
Povabilo k uri Božjega usmilje-
nja:
Vsak petek ob 15.00 ste lepo po-
vabljeni 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 ado-
racija pred Najsvetejšim.
Spoved in duhovni pogovor  
Možnost sv. spovedi je v tor., sre. čet., 
pet., sob. in ned. pol ure pred sveto 
mašo. Možnost duhovnega pogovo-
ra v petek eno uro pred sv. mašo. Ali 
po dogovoru. 

Čiščenje cerkve:
17. 9. – 1. skupina (vodja: Anica 
Zupančič)
24. 9. – 2. skupina (vodja: Martina 
Turk)
Če bi se še kdo želel priključiti skrbi 
za urejenost naše župnijske cerkve, 
naj sporoči na tel. 051/303 – 164.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.

Ponedeljek
12. 9. 2016

Marijino ime 6.30
( kapela)

po namenu

Torek
13. 9. 2016

Janez Zlatou-
sti, šk.

19.00 + Jože Bečan

Sreda
14. 9. 2016

POVIŠANJE 
SVETEGA 
KRIŽA

19.00 + Darinka Jarc

Četrtek
15. 9. 2016

Žalostna Mati 
Božja

19.00 + Marija Zupan

Petek
16. 9. 2016

Kornelij, pp. 
in Ciprijan šk., 
muč.

19.00 + Ivan Tehovnik, 30. dan

Sobota 
17. 9. 2016

Robert Bellar-
mino, šk.

10.00 (DSO)
19.00

v  dober namen
+ Drago Talan

Nedelja
18. 9. 2016
Am 8,4-7
Ps 113,1-2.4-6.7-8
1 Tim 2,1-8
Lk 16,1-13

25. navadna 
nedelja
Jožef, duh.

7.00
9.30

19.00

za žive in rajne farane
+ Erika Gajanovič (r. Bergant)
+ Marko Krančan

Ponedeljek
19. 9. 2016

Januarij,   šk., 
muč.

6.30
(kapela)

+ Anton Šimec

Torek
20. 9. 2016

Andrej Kim, 
muč.

19.00 + Viktorija Pisk

Sreda
21. 9. 2016

Matej, ap., ev. 19.00 + Milena Hriberšek

Četrtek
22. 9. 2016

Mavricij, muč. 19.00 + Terezija Bergant, obl.

Petek
23. 9. 2016

Pij iz Pietrelci-
ne, duh.

19.00 + Vencelj Filipič, obl.

Sobota
24. 9. 2016

ANTON MAR-
TIN SLOMŠEK, 
ŠK.

19.00 + Miro in Marija Majcen

Nedelja
25. 9. 2016
Am 6,1.4-7
Ps 146,7-10
1 Tim 6,11-16
Lk 16,19-31

26. navadna 
nedelja- slom-
škova nedelja
Sergij, men.

7.00
9.30
11.00 (Golo Brdo)
19.00

 za žive in rajne farane
+ Nada Krančan
+ Štefka Osredkar
+ Lado Mihelič, obl.


