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Kje je zasidrano moje srce?
(Papež Frančišek med homilijo na rimskem pokopališču Verano)
»Tako lépo je to videnje nebes, o katerem slišimo v knjigi Razodetja. 
Gospod Bog, lepota, dobrota, resnica, nežnost, ljubezen v polnosti. Vse 
to nas čaka. Tisti, ki so bili pred nami in so umrli v Gospodu, so tam. Oni 
naznanjajo, da niso bili zveličani zaradi svojih del, čeprav so tudi delali 
dobra dela, ampak jih je Gospod zveličal. ‘Zveličanje pripada našemu 
Bogu, ki sedi na prestolu, in Jagnjetu’ (Raz 7,10). On nas rešuje, On 
nas bo ob koncu našega življenja peljal za roko, kot očka, v nebesa, kjer 
so naši predniki. Eden od starešin je vprašal: ‘Tile, ki so ogrnjeni v bela 
oblačila, kdo so in od kod so prišli? (v. 13). Kdo so ti pravični, ti sveti, ki so 
v nebesih? Odgovor je: ‘To so tisti, ki so prišli iz velike stiske in so oprali 
svoja oblačila ter jih pobelili z Jagnjetovo krvjo’ (v. 14). 
V nebesa lahko vstopimo samo zaradi Jagnjetove krvi, po zaslugi 
Kristusove krvi. Ravno Kristusova kri nas je opravičila ter nam odprla 
vrata nebes. Če se na praznik vseh svetih spominjamo teh naših bratov 
in sester, ki so živeli pred nami in so v nebesih, se jih zato, ker jih je umila 
Kristusova kri. V tem je naše upanje, upanje je v Kristusovi krvi. To je 
upanje, ki ne razočara. Če v življenju hodimo z Gospodom, nas ne bo 
nikoli razočaral!
Apostol Janez je rekel svojim učencem: ‘Poglejte, kakšno ljubezen nam 
je podaril Oče: Božji otroci se imenujemo in to tudi smo. Svet nas zato 
ne spoznava ... Božji otroci smo, ni pa še razodeto, kaj bomo. Vemo pa, 
da mu bomo podobni, ko se bo razodel, ker ga bomo gledali takšnega, 
kakršen je’ (1 Jn 3,1-2). Videti Boga, biti mu podoben, to je naše upanje. 
Na dan vseh svetih je potrebno pomisliti na upanje. To upanje nas 
spremlja v življenju. Prvi kristjani so upodabljali upanje kot sidro, kot da 
bi bilo življenje sidro, vrženo na obrežje nebes, in vsi mi, ki hodimo po 
poti proti temu obrežju, se držimo za vrv, ki prihaja od tega sidra. Lepo je 
misliti na to podobo upanja, da imamo srce zasidrano tam, kjer so naši 
predniki, kjer so svetniki, kjer je Jezus, kjer je Bog. To je tisto upanje, 
ki ne razočara. Praznik vseh svetih in spomin vernih rajnih sta dneva 
upanja. Naši bratje in sestre so pred Bogom in tudi mi bomo iz čiste 
Gospodove milosti tam, če bomo hodili po Jezusovi poti. Apostol Janez 
takole zaključi: ‘Vsak namreč, ki ima to upanje vanj, se očiščuje, kakor 
je on čist’ (v. 3). Tudi upanje nas očiščuje, nas razbremenjuje. Po tem 
očiščevanju v upanju v Jezusa Kristusa hodimo hitreje, bolj naglo. Ob 
tem današnjem zahajanju sonca, lahko vsak pomisli na zahod svojega 
življenja: ‘Kakšen bo moj zahod?’ Vsi mi bomo prišli do zahoda, vsi! 
Gledam nanj z upanjem? Gledam nanj z veseljem, da bom od Gospoda 
sprejet? To je krščanska misel, ki nas pomirja. Pomislimo na zahod tolikih 
bratov in sester, ki so bili pred nami, in pomislimo na naš zahod, ko bo 
prišel. Pomislimo na svoje srce ter se vprašajmo: ‘Kje je zasidrano moje 
srce?’ Če še ni dobro zasidrano, ga zasidrajmo tja na ono obrežje vedoč, 
da upanje ne razočara, ker Gospod Jezus ne razočara.«

Napovedni koledar:
7. 11. – tajništvo ŽPS
8. 11. – katehetski sestanek
9. 11. – srečanje Karitas
10. 11. – kateheza odraslih
12. 11. – birmanska sobota
14. 11. – seja ŽPS
14. 11. – 18. 11. – teden zaporov
16. 11. – Karitas - delitev hrane
17. 11. – priprava na krst
18. 11-19. 11. – prvoobhajanski 
vikend na Brezjah
18. 11. – predavanje »Dopolnimo 
spoznanja«
20. 11. – konec cerkvenega leta, 
nedelja Kristusa kralja, koncert 

Krstna nedelja v novembru:
Nedelja, 20. 11., bo krstna. Priprava 
na zakrament sv. krsta bo v četrtek, 
17. 11., ob 19.00 v učilnici župnišča. 
Potrebne 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:
29.10. – 6. skupina (vodja: Marta 
Štrukelj)
5.11. – 1. skupina (vodja: Anica 
Zupančič)
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

24. 10. 2016
Senoh, men. 6.30 

(kapela)
v zahvalo

Torek
25. 10. 2016

Darinka, muč. 18.30
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Mira Štajer, 7. dan
+ Tatjana Zajc (oddana)

Sreda
26. 10. 2016

Lucijan, muč. 18.30
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Jakob Trampuš

Četrtek
27. 10. 2016

Sabina Avilska, 
muč.

18.30
19.00

rožnovenska pobožnost
++ starši Tavčar in Hojkar

Petek 
28. 10. 2016

Simon in Juda 
Tadej, ap.

18.30
19.00

rožnovenska pobožnost
+ Ana Valh, 30. dan

Sobota
29. 10. 2016

Mihael Rua, duh., 
red.

10.00 (DSO)
18.30
19.00

++ za rajne
rožnovenska pobožnost
+ Frančiška Čarman, 7. dan
++ Mijo in Klara Vidovič, obl.

Nedelja
30. 10. 2016

Mdr 11,22-12,1; Ps 
145,1-2.8-11.13-14; 2 Tes 

1,11-2,2; Lk 19,1-10

31. navadna 
nedelja
Marcel, muč.

7.00
9.30

17.30
18.00

za žive in rajne farane
+ Milena Hriberšek
rožnovenska pobožnost
++ starši Omejc in Zvone Skalar

Ponedeljek
31. 10. 2016

Volbenk, šk. 6.30 
(kapela)

po namenu

Torek
1. 11. 2016

Raz 7,2-4.9-14; Ps 24,1-6; 
1 Jn 3,1-3; Mt 5,1-12

Vsi sveti 7.00
9.30

14.00
17.00
19.00

za žive in rajne farane
++ Ivan Medič in sin Aleksander
+ Štefka Osredkar
molitev rožnih vencev
molitev na pokopališču

Sreda
2. 11. 2016

Spomin vseh 
vernih rajnih

5.30
7.00

9.00 na 
pokopališču

16.00 (DSO)
18.00

molitve za rajne
++ za rajne
+ Marinko in Rekef

++ za rajne
+ Milena Hriberšek

Četrtek
3. 11. 2016

Viktorin Ptujski, 
šk., muč.

17.30
18.00

molitve za rajne
+ Marija Čarman, obl.

Petek
4. 11. 2016

Karel Boromejski, 
šk.
prvi petek 

16.00 (DSO)
17.30
18.00

sv. maša 
molitve za rajne
++ Ana in Janez Duhovnik

Sobota
5. 11. 2016

Zaharija in 
Elizabeta, starša 
Janeza Krstnika
prva sobota

7.15
8.00

17.30
18.00

fatimska pobožnost
za duhovne poklice
molitve za rajne
++ družina Starman

Nedelja
6. 11. 2016

2 Mkb 7,1-2.9-14; Ps 
17,1.5-6.8.15; 2 Tes 

2,16-3,5; Lk 20,27-38 ali 
20,27.34-38

32. navadna 
nedelja - 
zahvalna 
Lenart, op.

7.00
9.30

17.30
18.00

za žive in rajne farane
+ Marta Žnidaršič
molitve za rajne
+ Jakob Tavželj, obl.



Župnijska Karitas in sveče
“Majhna sveča – za sočloveka sreča!”
Letos smo pred praznikom vernih duš pripravili večjo 
količino sveč, ki so namenjene prižiganju na grobovih 
naših pokojnih.
Sveč ne prodajamo. Za prostovoljne prispevke pa 
se v naprej zahvaljujemo. Prostovoljci Karitas bomo 
darove porabili za pomoč ljudem v stiski v našem 
okolju. Na nas se obrača za pomoč že čez 150 ljudi.

Sestanek za starše prvoobhajancev
V torek, 25. 10., ob 20.00 bo v Jožefovi učilnici v 
pastoralnem domu srečanje za starše veroučencev 
2. razreda. Lepo vabljeni.

Dogodek v dvorani Valentina Oblaka
V petek, 28. 10., ob 20.00 bo v dvorani Valentina 
Oblaka dogodek. Na srečanje ne bo prišla dr. Metka 
Klevišar, kot je bilo prvotno načrtovano, temveč 
redovnica s. Emanuela Žerdin, ki dela v hospicu*. 
Predavanje bo teklo pod naslovom »Minljivost nas 
uči živeti!«. Lepo vabljeni!
*Slovensko društvo hospic je nevladna, neprofitna 
humanitarna organizacija, ustanovljena junija 1995. 
Osnovni program društva je oskrba hudo bolnih/ljudi 
z napredovalo kronično boleznijo v zaključni fazi in 
njihovih svojcev na domu, slednjih tudi v procesu 
žalovanja. Prizadevamo si, da bi – tako kot rojstvo 
– tudi smrt postala naravni element živega, s tem 
pa naraven tudi odnos do umiranja in žalovanja v 
slovenski družbi (statut društva).

Svetopisemske urice
V soboto, 29. 10. 2016, ob 10. uri bodo potekale 
Svetopisemske urice. Prijave sprejemamo do četrtka, 
27. 10. na mail: monika.crnic@gmail.com. Urice 
bomo izvajali v primeru zadostnega števila prijavljenih 
otrok (vsaj 8).

Premik ure na zimski čas
Vsako zadnjo nedeljo v oktobru premaknemo urine 
kazalce za eno uro nazaj. Temu se bodo prilagodile 
tudi večerne sv. maše, ki bodo v zimskem času ob 
18.00, začenši z nedeljsko sv. mašo 30. 10.

Spovedovanje pred praznikom vseh 
svetih

V tednu pred praznikom vseh svetih se bom potrudil, 
da bo vsak večer pol ure pred večerno sveto mašo 
možnost za spoved. Ker je opravljena spoved vezana 
na odpustek (razlaga v nadaljevanju), vas vabim, da 
se duhovno pripravimo na praznik tudi s spovedjo. 
K prejemu zakramenta vabim tudi učence veroučne 
šole. Skupno spovedovanje pred prazniki pa bo v 
nedeljo, 30. 10., od 17. ure dalje. Na voljo bo tudi tuj 
spovednik.

Obhajanje bolnikov pred praznikom vseh 
svetih

V petek, 28. 10., bom po domovih obiskoval bolne 
in onemogle pred praznikom vseh svetih. Kdor bi 
poleg tistih, ki jih že redno obiskujem, še rad obisk  
duhovnika, naj mi to sporoči na tel. 051 303 164.  
Zaradi obiska pred praznikom vseh svetih obisk  
bolnikov na prvi petek v novembru odpade. 

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.

 
Jesenske počitnice

Vsem osnovnošolcem in dijakom želim prijetne 
počitnice. Marsikdo izmed vas je že občutil težo 
šolskega leta, zato vam svetujem, da izkoristite prosti 
čas za počitek. Ne za lenarjenje, ampak za stvari, ki 
človeka bogatijo: druženje z družino, s prijatelji ali pa 
s kakšno dobro knjigo. Tudi narava nam v teh dneh 
razkriva svoje čare s svojo barvitostjo. Če je bil uvod 
v novo šolsko leto bolj klavrn, pa so počitnice ugoden 
čas, da nadoknadite zamujeno!

Praznik vseh svetih
Na praznik vseh svetih se spominjamo predvsem 
tistih neštetih nebeških izvoljencev, katerih skrite, a 
pred Bogom in v resnici velike svetosti na zemlji nihče 
ni poznal in priznal. 
Morda so živeli med nami, pa nismo vedeli, kaj je v 
njih ustvarila Božja milost. Ti so namreč znali z Božjo 
pomočjo tisto posvečenje, ki so ga pri krstu prejeli, v 
življenju ohranjati in izpolnjevati (prim. C 40). 
Praznik vseh svetih je vesel praznik, ki vlije vsako leto 
veliko tolažbe in poguma vsem, ki so se podali na 
pot Kristusovih blagrov, da morejo s potrpežljivostjo 
in ljubeznijo zmagovati nad svojimi notranjimi in prav 
tako zunanjimi bridkostmi in težavami (prim C 8). 
To je slovesni godovni dan naših dragih, v Kristusu 
starejših bratov in sester, ki so dober boj izbojevali, 
tek dokončali, vero ohranili (prim. 2 Tim 4,7). 
Maše na praznik vseh svetih bodo ob 7.00, 9.30. 
in 14.00, slednji bo sledila molitev na pokopališču. 
Večerne maše zaradi molitve rožnega venca ne bo. 
Ob 17.00 bomo v cerkvi molili rožne vence (razloženo 
spodaj), večerno molitev na pokopališču, ki bo ob 
19.00 in kamor ste tudi vabljeni, pa pripravljajo mladi.

Molitev rožnih vencev na praznik vseh 
svetih

Molitveno bdenje je lep prehod med praznikom vseh 
svetih in praznikom vernih rajnih. K vsakemu izmed 
štirih delov rožnega venca nas bodo po stari navadi 
povabili zvonovi tako v župnijski kot v podružničnih 
cerkvah. Z našo molitvijo za rajne bomo izkazali 
solidarnost, da skupaj hrepenimo po polnosti 
večnega življenja, četudi mi še na tem svetu, rajni pa 
v vicah. Za rajne bomo v župnijski cerkvi molili 1. 11. 
ob 17.00 in 2. 11. ob 5.30. Tisti, ki ne morete, ali pa 
imate drugačne navade, vas povabim, da se nam v 
molitvi pridružite doma.

Spomin vernih rajnih
V sredo, 2. 11., praznujemo praznik vseh vernih 
rajnih. Rimski martirologij naznanja spomin vernih 
rajnih s temi besedami: »Danes je slovesni spomin 
vseh umrlih vernikov. Pravkar se je Cerkev kot skupno  
nežna čuteča mati potrudila, da bi poveličevala s  
primernimi slavospevi vse svoje otroke v nebeškem  
veselju. Zdaj pa bi v svoji materinski skrbi vsem svojim 
otrokom, ki trpijo v kraju očiščevanja, s svojo mogočno  
priprošnjo pri Kristusu, svojem Gospodu in Ženinu, 
rada pomagala, da bi čim prej mogoče bili sprejeti v  

 
občestvo nebeščanov.« Molitveni dan bomo začeli  
zjutraj ob 5.30 v cerkvi, kjer bomo molili rožne vence. 
Prva sv. maša v cerkvi bo ob 7.00. Po maši bomo šli 
v sprevodu na pokopališče, tam molili in blagoslovili 
grobove. Ob 9.00 bo maša v kapeli na pokopališču. 
Vabljeni tudi k večerni maši ob 18.00. 

 
Odpustki

Žal je v Cerkvi še vedno veliko nejasnosti glede 
odpustkov. Le-ti niso isto kot je odpuščanje grehov. 
Grehi so nam izbrisani pri spovedi. Vendar posledice, 
kot je navezanost na greh, še vedno ostanejo, pustijo 
sled v duhovnem življenju. Namen odpustka je izbris 
teh posledic ali drugače rečeno izbris časnih kazni. 
Npr. če imam probleme z alkoholom, bom pri spovedi 
to povedal. Bog mi bo greh odpustil, vendar pa bo 
posledica, moja odvisnost od alkohola, še vedno 
ostala. Če umrem, se bom s to posledico ukvarjal v 
vicah, ki so kraj očiščevanja. Popolni odpustek pa me 
reši tega kraja, ker mi izbriše vse časne posledice, 
ki bi me zadrževale v kraju očiščevanja. Odpustek 
lahko namenimo zase ali pa za koga, ki je pokojen 
in zanj menimo, da je morebiti še v vicah. V prvih 
osmih dneh novembra Cerkev za obisk pokopališča 
in molitev za rajne naklanja popolni odpustek. Prav 
tako dobi odpustek v vseh cerkvah in javnih kapelah 
na dan 1. in 2. novembra (ali prejšnjo ali naslednjo 
nedeljo), kdor moli vsaj očenaš in vero in je bil pri 
spovedi in obhajilu ter moli po namenu svetega očeta.

Skupina za starejše
V sredo, 2. 11., ob 19.00 bo v župnišču srečanje 
skupine za starejše. Srečanja vodi ga. Štefanija Mole, 
svetovalka v Družinskem centru Betanija. Srečanje 
traja uro in pol. Dobrodošli stari in novi člani.

Delavnice molitve in življenja (DMŽ)
DMŽ so za služenje Cerkvi. Vernikom posredujejo 
predvsem praktične metode za učenje molitve. 
Pomagajo jim moliti na raznolik in postopen način, od 
prvih korakov do globin kontemplacije.
To učenje ni teoretično, ampak praktično. Gre za 
življenjsko dejavnost. Življenjskih reči pa se naučiš le, 
če jih živiš in izpolnjuješ.
Ustanovitelj teh delavnic je kapucin br. Ignacijo 
Laranjaga. On je v 70. letih prejšnjega stoletja v 
svojem delovanju v Južni Ameriki pri ljudeh začutil 
veliko žejo po duhovnem. Najprej je organiziral 
srečanja z naslovom Izkušnja Boga. Po desetih letih 
teh srečanj pa so se oblikovale prve delavnice. Bog 
ni skupek besed, ne razumska abstrakcija ali teorija. 
Bog je oseba. Osebo pa spoznavamo, če smo z njo 
v odnosu. Dragi brat, draga sestra, ali verjameš, da 
te Bog pozna? Ali verjameš, da te ima Bog rad? Ali 
verjameš, da ti Bog želi samo dobro?
Prvo srečanje bo v sredo, 2. 11., ob 19.00 v kapeli sv. 
Družine v pastoralnem domu. Lepo vabljeni.

Biblična skupina
V četrtek, 3. 11., ob 19.00 bo v župnišču srečanje 
biblične skupine. Vabljeni ljubitelji poglabljanja v 
Besedo Življenja. 

Darovanje na misijonsko nedeljo
Nabirka misijonske nedelje je namenjena za misijone. 
V imenu vseh misijonarjev in v svojem imenu se vam 
iskreno zahvaljujem. Bog vam povrni za vaš dar.

Praznovanje zakonskih jubilantov
Slike s praznovanja si lahko ogledate na spletni strani 
župnije in v foto ateljeju Bobnar v BC Medvode, kjer 
jih lahko poljubno naročite. 

Prvi petek v novembru
Petek, 4. 11., je prvi v novembru. Zaradi obiska 
pred praznikom vseh svetih obisk bolnikov na 
ta dan odpade. 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 
žalitve Jezusovega Srca. Več o obhajanju in pomenu 
pobožnosti prvega petka je bilo zapisano v zadnji 
številki oznanil. Po večerni sveti maši bo molitvena 
ura za posvečene Jezusovemu srcu, ob 20.00 bo 
molitvena ura za duhovnike v kapeli, sledilo bo tiho 
češčenje Najsvetejšega do polnoči.

Prva sobota
Sobota, 5. 11., je prva v novembru. Prva sobota je 
posvečena češčenju brezmadežnega srca Davice 
Marije. Ob 7.15 bo v kapeli fatimska pobožnost, ob 
8.00 pa maša za duhovne poklice.

Srečanje ministrantov
V soboto, 5. 11., ob 8.00 bo srečanje ministrantov. 
Dobimo se v zakristiji. Srečanje bomo začeli s sveto 
mašo za nove duhovne poklice. 

Zahvale
Iskrena hvala vsem, ki ste se potrudili in lepo pripravili 
žegnanja na podružnicah in župnijski cerkvi. Hvala 
MOPZ za lepo petje na podružnicah ter MEPZ ter 
združenim zborom. Hvala zborovodjem in organistu 
Jožetu. Hvala vsem, ki ste svetišča očistili in okrasili. 
Hvala vsem, ki ste z darom podprli naše podružnice 
in župnijo. Hvala vsem za vašo navzočnost, ki je 
močno znamenje, da čutite z župnijo in se v njej čutite 
doma. Hvala vsem, ki ste napekli pecivo in pripravili 
pogostitev, da smo praznik lahko še bolj doživeli. 
Hvala ge. Tei Kopač za prekrasne nove prte, ki 
krasijo našo podružno cerkev sv. Trojice, in ge. Marti 
Štrukelj, ki je sešila »roženvenski« prt, ki v mesecu 
oktobru krasi glavni oltar naše župnijske cerkve. 
Še enkrat iskrena zahvala vsem, ki karkoli dobrega 
naredite za našo župnijsko skupnost. 

Zahvalna nedelja
V Cerkvi na Slovenskem zahvalno nedeljo vsako 
leto obhajamo na nedeljo po prazniku vseh svetih. 
Letos bo to 6. 11. Praznik zahvale je dan hvaležnosti 
in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in pridelke, 
ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, 
npr. za spoznanje, svobodo, dobroto, dom, čas, 
vero. Zahvala zajema vse naše življenje – vse, kar 
smo in kar imamo. Cerkev z opozarjanjem na pomen 
zahvale in hvaležnosti Bogu, stvarstvu in ljudem 
prebuja in krepi osnovno razsežnost medsebojnih 
odnosov in jim daje novo kakovost. Najvišja oblika 
zahvale za kristjane je daritev maše, kjer se Bogu 
Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno. 
Na zahvalno nedeljo bo pri vseh mašah darovanje za 
potrebe župnije.



Na prošnjo murskosoboškega škofa Štumpfa in po pogovoru z našim 
nadškofom in rektorjem ljubljanskega bogoslovja smo se odločili, da bo letos 
na naši župniji poleg bogoslovca Tadeja tudi Rok Vidnar. Rok se bo čez leto 
pripravljal na maturo, po zmožnostih pa bo vključen tudi v pastoralno življenje 
naše župnije. Ker se pripravlja na vstop v bogoslovje in ker ga v tem šolskem 
letu čaka pomemben zrelostni izpit, vas vabim, da ga podprete s svojo molitvijo. 
Verjamem, da bo v naši sredi dobro sprejet. Ker je župnišče dom cele župnije, 
lahko rečem, da tudi na ta način konkretno udejanjamo papeževo spodbudo 
k radosti ljubezni. 

Rok Vidnar, pripravnik za bogoslovje
Sem Rok Vidnar in prihajam iz škofovske vasi Dragotinci. Spadam v župnijo 
Sv. Jurij ob Ščavnici in murskosoboško škofijo . V tem šolskem letu bom 
prebival na tej župniji in se pripravljal na splošno maturo, ki bom opravljal 
na Gimnaziji Poljane, naslednje leto pa nameravam vstopiti v bogoslovno 
semenišče v Ljubljani. 
Rodil sem se  leta 1992 v Murski Soboti. Imam eno leto starejšega brata 
Mateja, ki je letos končal magisterij gozdarstva na Biotehniški fakulteti v 
Ljubljani. Mama Marija je zaposlena v domu starejših občanov Lukavci pri 
Ljutomeru, očim Boštjan pa ima doma svojo mizarsko obrt. Po njem imam tudi 
dva polbrata Blaža in Matjaža, ki oba študirata v Ljubljani.
Osnovno šolo sem končal v Križevcih pri Ljutomeru in šolanje nadaljeval na 
Srednji elektro računalniški šoli Maribor in s tem pridobil poklic elektrikarja 
in računalnikarja. Med srednješolskim časom sem bival dijaškem domu. Prvi 
letnik in prvi mesec sem bival v Dijaškem domu Drava, med tem pa je prišlo 
na domači župniji do zamenjave duhovnika. Novi župnik Franc Zorec me 
je ob prvem srečanju po sveti maši v nedeljo povabil v Slomškovo dijaško 
semenišče Maribor, kjer bi okrepil duhovnost. Bil je rektor semenišča in hkrati 
župnijski upravnik. Dijaško semenišče je bilo prava pot v življenju in mi ni žal, 
da sem se zanjo odločil. Okrepil sem notranjega duha in samega sebe. 
Po končani srednji šoli sem se zaposlil na Panviti MIR v Gornji Radgoni. Delal 
sem kot elektro vzdrževalec in skladiščnik. Na tem delovnem mestu sem bil tri 
leta. Potem je padla odločitev, da nadaljujem šolanje in grem za Gospodom. 
Že kot otrok sem bil aktiven gasilec. Skozi leta sem se spoprijateljil tudi s skavti 
in ob 18. rojstnem dnevu sem podal obljube in dobil ime »Zagnani ježek«. 
V veselje mi je tudi šport, 7 let sem aktivno treniral cestno kolesarstvo, na 
podlagi tega pa sem vključen tudi v več humanitarnih projektov, med najbolj 
odmevnimi sta bila »10 krogov za 10 nasmehov« in »Srce Sloveniji«. 
To je samo delček mojega življenja. Verjamem, da se bomo čez leto bolje 
spoznali in drug drugemu odkrili, kdo smo. Vesel sem, da me je škof poslal 
med tako dobre ljudi. Ker pa prihajam iz pomurskega konca in govorim prleško 
narečje, se že v naprej opravičujem, če ne boste česa razumeli. Lahko me 
potegnete za rokav in bom z veseljem popravil besede. Seveda pa se boste 
kakšne nove besede zagotovo tudi naučili. 
Ker se odločam za duhovniško pot, bi vas na koncu rad povabil, da molite 
zame in za ostale, ki se odločajo za duhovniški poklic, da bomo šli čez vse 
prepeke.
Hvala!

Rok Vidnar


