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Kamenček v mozaiku izgradnje naše 
župnijske cerkve

Ob misli na žegnanjsko nedeljo se mi prebudita dva spomina. 
Bila sem otrok, ko je bila posvetitev naše cerkve. Mislila sem, da 
me bo množica stisnila, zmečkala. Tako polno ljudi je bilo takrat. 
Spomnim se, da me je mama varovala, da me val ljudi ni odnesel 
iz cerkve. 

Drugi spomin pa mi pred oči prikliče mojega ata. Ne vem, kako 
to, da so mi nekatere besede ostale v spominu. »Vso noč sem 
premišljeval, kako bomo to naredili,« so bile besede, namenjene 
mami. »Grem k župniku, da se dogovoriva.« Ata je bil po poklicu 
zidarski mojster. Odličen zidar. Pomagal je pri zaključnih delih 
v naši cerkvi. Besede naši, domači cerkvi so bile vsakdanje, 
preprosto naše. 
Ata je velikokrat odšel na delo v cerkev kar iz nočne službe. Danes 
se sprašujem, kako to, da ni rekel, da nima časa, da je utrujen, da 
ima toliko drugega dela. Sprašujem se, kako to, da se mama ni 
pritoževala, saj so bili doma majhni otroci, pa njive, živina. Nihče se 
ni pritoževal. Takrat so gradili nekaj svetega. Gradili so s svetostjo, 
ki je odsevala od njih. To sem čutila takrat in čutim še danes. 

Ko sem kot majhna deklica stopila v cerkev, je bil v njej ata s čepico 
nekoliko postrani, zavihanimi rokavi, z zidarsko kelo in posodo z 
malto v rokah. Z obraza mu je sijala milina, ki ostane v spominu. 
Grela me je takrat in me še danes. Kako ponosna sem bila nanj! 
O veri se ni veliko govorilo. Sevala je iz njih. 

Dva zlata kamenčka bi danes vgradila v mozaik izgradnje naše 
cerkve. Skozi njiju bi pronicala beseda HVALA. Hvala ata, za to 
kar si zidal, gradil s tako ljubeznijo. Hvala mama, ker si ga pri tem 
podpirala. Skozi ta dva zlata kamenčka stopam v našo, domačo 
cerkev. Ta dva kamenčka svetita, osvetljujeta »Sveto«.

Gotovo vas je še veliko, ki se spomnite gradnje naše cerkve.  
Pomagajte nam sestaviti mozaik. Mislim, da bo iz samih zlatih 
kamenčkov.

Marta Štrukelj 

Napovedni koledar:
25. 10. – sestanek za starše 
prvoobhajancev
28. 10. – obhajanje bolnikov po 
domovih pred prazniki, dogodek v 
dvorani Valentina Oblaka
29. 10. – svetopisemske urice
30. 10. – spovedovanje pred prazniki
31. 10.-4. 11. – veroučne počitnice
1. 11. – praznik Vseh svetih
2. 11. – spomin vernih rajnih, skupina 
za starejše
3. 11. – biblična skupina  
4. 11. – prvi petek, birmanska maša, 
češčenje do polnoči
5. 11. – prva sobota, srečanje 
ministrantov ob 8.00
6. 11. – zahvalna nedelja

Krstna nedelja v oktobru:
Nedelja, 23. 10., bo krstna. Priprava 
na zakrament sv. krsta bo v četrtek, 
20. 10., ob 20.00 v učilnici župnišča. 

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:
15. 10. – 4. skupina (vodja: Andreja 
Bečan)
22. 10. – 5. skupina (vodja: Francka 
Strušnik)
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, žpk.; tel. 361-79-30, 051303164; 
www.zupnija-preska.si; e-pošta: zupnija.preska@rkc.si. 

MAŠNI NAMENI
Ponedeljek

10. 10. 2016
Florencij, muč. 6.30

(kapela)
19.00

++ za rajne (T)

+ Franc Jarc, god
Torek

11. 10. 2016
Filip, diak. 18.30

19.00
rožnovenska pobožnost
++ Andrej in Ana Bizant, obl.

Sreda
12. 10. 2016

Maksimiljan Celjski, 
muč.

18.30
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Franc Bečan, r. d.

Četrtek
13. 10. 2016

Koloman, muč. 18.30
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Franc Osredkar

Petek 
14. 10. 2016

Kalist I, pp. 18.30
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Jožica Cvajnar

Sobota
15. 10. 2016

Terezija Avilska, 
c. uč.

10.00 (DSO)
18.30
19.00

v dober namen
rožnovenska pobožnost
+ Ladislav Kovačič, obl.

Nedelja
16. 10. 2016
2 Mz 17,8-13; Ps 
121,1-2.3-4.5-6.7-
8; 2 Tim 3,14-4,2; 

Lk 18,1-8

29. navadna 
nedelja
Marjeta, red.

7.00
9.30

18.30
19.00

za žive in rajne farane
++ Albin in Cilka Erjavec, obl.
rožnovenska pobožnost
+ Janez Žagar, r. d.

Ponedeljek
17. 10. 2016

Ignacij Antiohijski, 
šk., muč.

6.30
(kapela)

za trpeče

Torek
18. 10. 2016

Luka, ev. 18.30
19.00

rožnovenska pobožnost 
++ Marija in Nikolaj Jerina

Sreda
19. 10. 2016

Pavel od Križa, duh. 18.30
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Milena Hriberšek

Četrtek
20. 10. 2016

Irena, muč. 18.30
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Branigoj Majcen

Petek
21. 10. 2016

Uršula, muč. 18.30
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Anton Jaklič, r. d.

Sobota
22. 10. 2016

Janez Pavel II, pp. 10.00 (DSO)

18.30
19.00

za ozdravitev družinskega 
debla
rožnovenska pobožnost
+ Ivan Tehovnik
++ Jože Rojs in Andrej 
Sušnik, obl. (somaševanje)

Nedelja
23. 10. 2016
Sir 35,12-14.16-
18; Ps 34,2-3.17-
18.19.23; 2 Tim 
4,6-8.16-18; Lk 

18,9-14

30. navadna 
nedelja - 
misijonska 
Janez Kapistran, 
duh.

7.00

9.30
18.30
19.00

V zahvalo in priprošnjo 
angelom varuhom
+Drago Mijatovič
rožnovenska pobožnost
za žive in rajne farane



Povabilo k molitvi rožnega venca
Obljube Device Marije, posredovane po sv. 
Dominiku in blaženemu Alanu de Rocheju, 
tistim, ki bodo molili in širili rožni venec, izražajo, 
kakšno moč ima naša iskrena in goreča molitev.
Kdor mi bo zvest služil z molitvijo rožnega 
venca, bo prejel sporočilne milosti. Obljubim 
moje posebno varstvo in največje milosti tistim, 
ki bodo molili rožni venec. Rožni venec bo 
močno orožje proti peklu. Povzročil bo širjenje 
dobrih del … 
Leta 1962 je namreč sv. papež Janez XXIII. v 
apostolskem pismu za mesec oktober zapisal: 
»Rožni venec kot vaja krščanske pobožnosti 
med verniki latinskega obreda, ki so znaten 
del katoliške družine, zavzema pri duhovnikih 
in redovnikih takoj za sv. mašo in brevirjem 
prvo mesto, pri laikih pa prvo mesto takoj za 
prejemanjem sv. zakramentov. Je to oblika 
pobožnega zedinjevanja z Bogom in oblika 
vedno visokega duhovnega dviganja.« 
Pričujoče misli o molitvi rožnega venca so lahko 
samo spodbuda, da s to molitvijo nadaljujemo ali 
da si jo napravimo za svojo. 
Papež Frančišek je v posinodalni spodbudi 
zapisal takole: Mi kot pastirji moramo družinam 
vlivati pogum, da bi rasle v veri. Zato je prav, da 
jih spodbujamo k pogosti spovedi, duhovnemu 
spremljanju in udeležbi na duhovnih obnovah. 
Treba jih je navajati tudi k temu, da bi si 
organizirali tedenske priložnosti za molitev v 
družini, kajti »družina, ki skupaj moli, ostane 
skupaj«. Včasih bi morali pri obiskovanju 
družin za trenutek sklicati vse družinske člane, 
da bi molili drug za drugega in družino zaupali 
Gospodovim rokam. Hkrati je prav, da vsakega 
od zakoncev spodbudimo, da si vzameta čas za 
osebno molitev, da je vsak sam pred Bogom, saj 
mora vsak nositi svoje skrite križe. Zakaj ne bi 
Bogu povedali, kaj nam vznemirja srce, ali ga 
prosili, naj nam da moči, da ozdravimo svoje 
rane, se mu priporočili za luč, ki jo potrebujemo, 
za to, da bi mogli držati svojo obljubo? Sinodalni 
očetje so poudarili tudi tole: »Božja beseda je 
vir življenja in družinske duhovnosti. Celotna 
družinska pastorala se bo morala notranje 
preoblikovati in člani domače Cerkve se morajo 
oblikovati z molitvenim in skupnim branjem 
Svetega pisma. Božja beseda ni veselo oznanilo 
samo za človekovo zasebno življenje, ampak 
tudi merilo za presojo in luč za razločevanje 
raznih izzivov, s katerimi se spopadajo zakonci 
in družine.« (AL227)
 Zato zopet goreče vabim družine: »Odprite 
vrata vaših domov Bogu z molitvijo rožnega  
venca, odprite vrata sorodniku, sosedu, prijatelju, 
povabite jih k molitvi rožnega venca in kratkemu 
druženju. To je ena izmed konkretnih poti, da 
med nami zaživi radost ljubezni. Tudi sam bom 
v naš skupni dom, župnišče, vsak teden povabil 
dve družin k molitvi. 
V oktobru vas vabi k molitvi tudi kip fatimske  

 
Marije, ki v rokah drži štiri rožne vence - po  
enega za vsak del župnije: Golo Brdo in 
Seničica; Preska in Medvode; Žlebe in 
Studenčice; Vaše in Goričane. Družine 
lahko molitev organizirate tudi v župnijski ali 
podružnični cerkvi ali v kapeli sv. Družine. Naj  
se v oktobru iz naših družin sliši molitev rožnega 
venca. Prosim vas, ne preslišite tega vabila. 
Marija nas ne bo pustila praznih rok. Marija je 
eno samo uho, ki posluša naše iskrene prošnje. 
Molitev bo prinesla mir, zdravje, odpuščanje, 
spravo, uspeh. Sklenimo roke, okrašene z 
rožnim vencem, in molimo. Pol ure pred vsako 
sv. mašo je v cerkvi rožnovenska pobožnost. 
Vabljeni, da svoje molitvene namene oddate v 
košarico, ki vas čaka na oltarju Jezusovega Srca 
v cerkvi pod korom.

Prvoobhajanci molijo rožni venec
V petek, 14. 10., bodo ob 18.30 rožni venec molili 
bodoči prvoobhajanci. Družine prvoobhajancev 
lepo vabljene k molitvi rožnega venca. 

Molitev rožnega venca – 4. r., 5. r., 
6. r.

V petek, 21. 10., bodo ob 18.30 rožni venec molili 
veroučenci 4., 5. in 6. razreda. K molitvi vabljene 
cele družine, seveda če vam to dopuščajo 
obveznosti in natrpani urniki. 

Seja ŽPS
V ponedeljek, 10.  10., ob 19.00 bo redna seja 
župnijskega pastoralnega sveta v Marijini učilnici 
pastoralnega doma. Sejo bomo začeli s sv. 
mašo v kapeli sv. Družine. Člani lepo vabljeni. 

Srečanje Karitas
V sredo, 12.10., po večerni sveti maši bo 
v prostorih Karitas pod cerkvijo sestanek 
sodelavcev Karitas. Lepo vabljeni.

Kateheza odraslih
V četrtek, 13. 10., ob 20.00 bo kateheza  
 
za odrasle v Marijinu učilnici v pastoralnem 
domu. Tema kateheze bo: sporočilo šestih 
prikazovanj Device Marije v Fatimi. Molitev 
rožnega venca.

Predavanje »Dopolnimo 
spoznanja«

Vabimo na predavanje iz cikla »Dopolnimo 
spoznanja« z naslovom: Kako je nastajala 
Republika Slovenija? Po prepoznanih 
dejanjih in dokumentih do resnice za mlado 
generacijo! Predavanje bo v petek 14. oktobra 
2016 ob 20.00 v pastoralnem domu Preska. 
Predavatelj mag. Damijan Mihevc bo na osnovi 
še neobjavljenih dokumentov predstavil resnico 
o razvoju in skrbnem prenosu oblasti v obdobju  

 
od 1970 do 2000. Po predavanju bo diskusija s 
predavateljem. Vljudno vabljeni.

Srečanje izrednih delivcev obhajila
»Vsemogočni Bog, vir vse milosti in blagoslova, 
naj te blagoslovi za službo izrednega delivca 
svetega obhajila. Ko boš bolnikom zvesto delil 
kruh življenja, naj te moč tega zakramenta 
okrepi, da boš vreden priti na nebeško gostijo.« 
Z namenom poglobiti zavest o službi izrednega 
delivca obhajila bomo imeli v torek, 18. 10., 
ob 20.00 v pisarni župnišča srečanje izrednih 
delivcev obhajila.

 
Potopisno predavanje : Naokoli po 

Islandiji
Rok in Nika Vilar
Sreda, 19. 10., ob 17.30 v dvorani Pastoralnega 
doma v Preski
Po enem letu sva se z bratom Rokom srečala 
na Islandiji, deželi ognja in ledu. Na otoku 
sva preživela tri tedne in doživela marsikaj 
zanimivega in nenavadnega. Očarana sva bila 
na vsakem koraku, nad vsemi ekstremnimi 
naravnimi kontrasti. Njena eksotičnost in 
unikatnost se kaže s številni slapovi, ledeniki, 
ogromnimi razsežnostmi, veličastno dekoracijo 
barv ter geološkimi fenomeni. Ob vsem 
doživetem se zavedava, kako pomemben 
je dober sopotnik – prijatelj, na takšnem 
avanturističnem in nepredvidljivem popotovanju.

Pohod mladih na Blegoš
V soboto, 22. 10., bomo z mladimi iz naše 
župnije odšli na pohod v škofjeloško pogorje. 
Naš cilj bo vrh Blegoša. Blegoš, 1562 mnv, je 
za Ratitovcem drugi najvišji vrh Škofjeloškega 
hribovja. Vzpenja se med Poljansko in Selško 
dolino. Z vrha se ponuja odličen razgled na 
najvišje slovenske gore v skupinah Julijskih 
Alp, Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp. S 
travnatega vrha, na katerem je žig in vpisna 
skrinjica, se odpira lep razgled na Polhograjsko 
hribovje, Golake, Kojco, Porezen, Julijske 
Alpe, Ratitovec, Koprivnik, Mladi in Stari vrh 
ter Karavanke in Kamniško Savinjske Alpe. 
Goro Blegoš med drugim izdatno opisuje in tudi 
»poveličuje« priznani slovenski pisatelj Ivan 
Tavčar v svojem delu Cvetje v jeseni. Mladi oz. 
vsi zainteresirani se prijavite v župnijski pisarni 
ali na tel. 051/303-164. Odhod izpred župnišča 
ob 8.30. V primeru slabega vremena pohod 
odpade.

Praznovanje zakonskih jubilejev
V soboto, 22. 10., bo praznovanje zakonskih 
jubilejev za vse pare, ki letos obhajajo okroglo 
(5., 10., 15., ...) obletnico poroke. Praznovanje 
se bo začelo z molitvijo rožnega venca ob 
18.30 in sveto mašo ob 19. uri ter nadaljevalo z 
družabnim delom v dvorani pastoralnega doma.  

 
Parom, ki jih imamo v župnijskih evidencah, je 
bilo v teh dneh poslano pisno vabilo, k prijavi na 
dogodek pa prisrčno vabljeni tudi morebitni drugi 
jubilanti. Prosimo, da svojo udeležbo potrdite 
najkasneje do četrtka, 20. 10., s prijavnico, ki 
je bila priložena vabilu, ali pa imeni in priimek 
slavljencev ter obletnico poroke sporočite na 
telefon 051/303-164 ali prek obrazca, ki je 
objavljen na župnijski spletni strani. Sorodniki 
slavljencev ste naprošeni za peko peciva, ki ga 
lahko prinesete v avlo pred dvorano v soboto do 
17. ure.

Misijonska nedelja
»Izredni jubilej usmiljenja, ki ga praznuje 
Cerkev, na poseben način osvetljuje tudi 
svetovni misijonski dan 2016: vabi nas, da na 
poslanstvo »ad gentes« gledamo kot na veliko 
in neskončno delo usmiljenja, tako duhovnega 
kot materialnega. Zares smo na ta svetovni 
misijonski dan vsi povabljeni, da »gremo ven« 
kot učenci misijonarji in da vsak od nas ponudi – 
pri prinašanju sporočila Božje nežnosti in sočutja 
vsej človeški družini – svoje lastne talente, 
ustvarjalnost, modrost in izkušnje.« (papež 
Frančišek)
Letošnje geslo 90. misijonske nedelje je: »Samo, 
če smo »usmiljeni kakor Oče, smo misijonarji«. 
Namenimo na to nedeljo molitve za misijonarje in 
za ljudi v misijonskih deželah ter svoj velikodušni 
dar za lajšanje revščine, bolezni, nepismenosti 
in nerazvitosti na obrobju misijonskih poljan.

 
Komemoracija v Kucji dolini

V nedeljo, 23. 10., ob 15.00 bo žalna 
komemoracija pri grobišču v Kucji dolini v 
Podutiku. Lepo vabljeni, da s svojo navzočnostjo 
in molitvijo izkažemo čast vsem, ki jim je bila 
odvzeta pravica do blagoslovljene zemlje, groba, 
napisa in križa. 

Za očenaše
Ob prazniku vseh svetnikov je navada, da 
darujete za očenaše. Dar prinesete v župnijsko 
pisarno ali ga skupaj z namenom oddate v 
nabiralnik pri župnišču ali v za to pripravljeno 
škatlo pod korom. Iz vaših darov v ta namen 
se bodo darovale svete maše. Oznanilom je 
priložen tudi listič, na katerega napišete rajne, 
in kuverta, v katero ga skupaj z darom vložite ter 
oddate v nabiralnik ali skrinjico pod korom.

Odšli so in božji otroci so postali
V mesecu septembru so:
• K Bogu so odšli:
Ana Valh (82), Medvode                                                            
• Božji otroci so postali
Žiga Zavašnik, Seničica
Luka Glavina, Kranj
Voranc Stopar, Medvode


