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KAJ NAMA POMENI ADVENT
Vsi vemo, da advent pomeni čas priprave na božič oz. čas priprave na 
rojstvo Jezusa Kristusa. Tako poskušamo že od 1. adventne nedelje 
dalje delati stvari, ki nas bodo dobro pripravile na ta praznik. Če po 
pravici povem, adventni čas začutim šele na polovici, ko so božični 
prazniki že kar blizu. Takrat se v meni prebudi neko čudno vznemirjenje 
in hrepenenje po praznikih. Začnem razmišljati, kako bom postavil 
jaslice in kako bomo doma skupaj okrasili naš dom. Začnem že 
poslušati božične pesmi, ki me še dodatno motivirajo. 
Letos sem se odločil, da bom gradil na svojih odnosih do prijateljev, 
družine ter seveda do svoje najdražje. Tako kot je rekel gospod župnik: 
jaslice se naredijo med našimi odnosi. S tem se zelo strinjam. Zakaj? 
Zato, ker se mi je že nekajkrat v globoki molitvi oz. v pogovoru z Bogom 
zgodilo, da se me je dotaknil sam Jezus in v tistem trenutku me je 
stresla zelo močna mrzlica, po telesu pa sem dobil močno kurjo polt. 
To sem doživel tudi na božični večer pred jaslicami, ko smo molili in 
pokadili naš dom. Zato verjamem, da je adventni čas zelo pomemben. 
Vem pa tudi, da če bom sledil temu, kar nam je na srce položil gospod 
župnik na 1. adventno nedeljo, da bom zares začutil Jezusovo bližino 
v srcu. Morda še globlje kot prejšnji božič. To pa je tudi moj letošnji cilj 
adventa.
Kaj pa pomeni advent meni?
V mojem otroštvu so se v družini dogajale zelo neprijetne stvari in s 
tem sem marsikaj zamudila. Moje otroštvo namreč ni bilo takšno kot ga 
ima večina otrok, ampak je bilo precej več trpljenja. Tako sem zamudila 
tudi, kaj pravzaprav je advent in posledično tudi božič. Postavili smo 
sicer jaslice, molili in pokadili dom, a prave ljubezni ni bilo začutiti. Zato 
tudi težko povem, kaj mi pomeni advent. Lahko pa rečem, da se je kar 
naenkrat začelo moje življenje spreminjati. Spoznala sem Gregija, ki mi 
je pokazal, kaj je to prava ljubezen. Sprva je bila samo prijateljska. Nato 
mi je pokazal, kaj je to Božja ljubezen in na koncu najlepša med vsemi, 
ljubezen med fantom in punco. Gregi mi je stal ob strani takrat, ko mi 
je bilo najtežje, in mi dal pogum, vero in upanje. Lahko rečem, da sem 
zaživela čisto na novo odkar sva skupaj 
in zdaj tudi vem, kaj približno je advent. 
Zato se zelo veselim božiča, saj smo 
pred tem božič praznovali vsak zase 
v svoji sobi. Zdaj pa vem in verjamem, 
da bo drugače, saj nam je Gregi s svojo 
veliko vero zgled. Posledično pa so se 
naši odnosi v družini zboljšali in zato 
verjamem, da bodo letošnji prazniki 
nekaj posebnega.

Gregor M. in Tjaša T.

Napovedni koledar:
do 23. 12. – božična devetdnevnica
19. 12.-23. 12. – spovedovanje 
veroučencev
19. 12. in 20. 12. – po 9-dn. ministrantske 
vaje
21. 12. – postavljanje smrek v cerkvi in 
okolici (skupina moških)
23. 12. – čiščenje cerkve, 4.-6. skupina
24. 12. – prvi sveti večer
25. 12. – božič
26. 12. – sveti Štefan, dan samostojnosti 
in enotnosti, maša za domovino na sv. 
Jakobu (Brezovica), začetek koledovanja
27. 12. – ogled živih jaslic – izlet otrok, ki 
so redno obiskovali devetdnevnico
27. 12.-30. 12. – veroučne počitnice
30. 12. – praznik sv. Družine
1. 1. – Božja Mati, novo leto

Krstna nedelja v decembru
Nedelja, 18. 12., bo krstna. Priprava na 
zakrament sv. krsta bo v torek, 13. 12., 
ob 19.00 v učilnici župnišča. 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., sre. 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:
10.12. – 6. skupina in birmanci (vodja: 
Marta Štrukelj)
17.12. – 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
5. 12. 2016

Saba, op. 6.30 (kapela)
18.00  

Golo Brdo

za zdravje
po namenu (J)

Torek
6. 12. 2016

Nikolaj, šk. 18.00 za srečno zadnjo uro
devetdnevnica

Sreda
7. 12. 2016

Ambrož, šk. 18.00 za zdravje (T)
devetdnevnica

Četrtek
8. 12. 2016

Brezmadežno 
spočetje Device 
Marije, slovesni 
praznik

9.00
18.00  

po namenu (J)
+ Milena Hriberšek

Petek 
9. 12. 2016

Peter Fourier, 
red. ust.

18.00 + Franjo Horvat, obl.

Sobota
10. 12. 2016

Loretska Mati 
Božja

10.00 (DSO)
18.00 

++ Vrbkovi
+ Dana Sušnik, obl.

Nedelja
11. 12. 2016
Iz 35,1-6.10; Ps 

146,6-7.8-10; Jak 
5,7-10; Mt 11,2-11

3. adventna 
nedelja
Damaz I., pp.

7.00
9.30

18.00

+ Bogomir Starman
++ Anton in Marija Komatar
za žive in rajne farane

Ponedeljek
12. 12. 2016

Devica Marija iz 
Guadalupe

19.00 (ŽPS – 
kapela)

+ Vida Žerovnik, obl.

Torek
13. 12. 2016

Lucija, dev., muč. 18.00 + Alojz Česen, obl.

Sreda
14. 12. 2016

Janez od Križa, 
c. uč.

18.00 v zahvalo (P)

Četrtek
15. 12. 2016

Marija di 
Rossa, red. 
devetdnevnica

18.00 + Anica Kuralt

Petek
16. 12. 2016

Adelajda, kr. 
devetdnevnica

18.00 ++ Jaklin

Sobota
17. 12. 2016

Janez de Matha, 
red. ust.
devetdnevnica

10.00 (DSO)

18.00

++ Franc Jarc, 30. dan in 
žena Anica, obl.
+ Janez Žagar

Nedelja
18. 12. 2016

Iz 7,10-14; Ps 24,1-
2.3-4.5-6; Rim 1,1-7; 

Mt 1,18-24

4. adventna 
nedelja
Vunibald, op. 
devetdnevnica

7.00

9.30
18.00

++ starši Dobnikar 
(Studenčice)
++ Valentin in Ana Čarman
za žive in rajne farane



Spodbuda papeža Frančiška za 
adventni čas

Papež Frančišek nas je pozval k treznosti v 
adventnem času. Tedni pred božičem so vabilo k 
preprostosti. Kdor dopusti, da mu vladajo materialne 
stvarnosti, ne bo sposoben videti bistvenega, 
torej našega dokončnega srečanja z Bogom. 
Spodbuja nas, naj v adventnem času prekinemo z 
vsakodnevno rutino. V adventu smo poklicani, da 
razširimo obzorja svojih src in se pustimo presenetiti 
življenju, ki vsak dan prinaša nekaj novega. Kristjani 
bi se morali naučiti, da živimo neodvisno od gotovosti 
in naučenih vedenjskih vzorcev. Bog namreč pride 
takrat, ko ga ljudje ne pričakujemo. Prav zato je 
advent tudi povabilo k čuječnosti. 

Zahvala sodelavcem in 
dobrotnikom Karitas

V svojem imenu in imenu župnije Preska se 
zahvaljujemo vsem, ki omogočate, da zmoremo 
lajšati stiske ljudi. Posebno se vam zahvaljujem 
ob letošnjem tednu Karitas za pripravo vseh 
dogodkov, naravnanih v dobro ljudem. Hvala vsem, 
ki ste v cerkev prinesli vrečko upanja, napolnjeno z 
ljubeznijo vaših src in domov. Hvala Vam, da skupaj 
bijemo boj proti revščini. Hvala Vam, da po Vas 
ljudje doživijo, kako usmiljen in milostljiv je Gospod 
(Ps 103).

Maša na Golem Brdu
V ponedeljek, 5. 12., ob godu svete Barbare, bo ob 
18.00 sveta maša na Golem Brdu. 

Tajništvo ŽPS
Člane tajništva ŽPS vabim na sestanek, ki bo v 
ponedeljek, 5. 12., ob 20.00.

Katehetski sestanek
V torek, 6. 12., ob 10.00 bo v katehetskem kabinetu 
sestanek katehetov.

 
Skupina za starejše

Svoje redno srečanje bo imela v sredo, 7. 12., ob 
18.30 skupina za starejše, in sicer v Marijini učilnici 
pastoralnega doma. 

Praznik Brezmadežnega 
spočetja Device Marije in 

sprejem novih ministrantov
Katoliška Cerkev 8. decembra praznuje slovesni 
praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije. 
Marijo je Bog izbral za odločilno nalogo v zgodovini 
odrešenja. Na prav poseben, edinstven način naj 
bi sodelovala pri izvedbi večnega božjega načrta. 
Vstopila naj bi v zgodovino odrešenja najgloblje, tako 
da bi v sebi na neki način povzemala in odsevala 
največje verske skrivnosti (2 Vat. C 65). Na Marijo je 
Bog tako rekoč položil svojo roko v tolikšni meri, da 
za druge naloge ni bila nič več prosta. Odtegnjena 
je bila svetnim nalogam in vsa naravnana na Boga  

 
in na njegovo odrešenjsko delovanje v blagor 
človeštva. Na to edinstveno Marijino mesto in 
svetost nas posebej spominja slovesni praznik 
Marijinega brezmadežnega spočetja, ki ga Cerkev 
obhaja v času priprave na veliki božični praznik 
Odrešenikovega rojstva iz Device Marije.
Na praznik bosta dve sveti maši: zjutraj ob 9.00 
in zvečer ob 18.00. Pri jutranji sveti maši bodo 
sodelovali otroci župnijskega vrtca, pri večerni 
sveti maši pa bo sprejem novih ministrantov, ki so 
v preteklem letu začeli ministrirati. Ministranti bodo 
pri maši izrazili Gospodu pripravljenost z besedami: 
»Tukaj sem!«, zvestobo z besedo: »Hočem,«  
in spoštovanje do liturgičnih posod – keliha in 
patene – tako, da se jih bodo dotaknili ter prisluhnili 
duhovnikovi molitvi. Vse vabim, da z molitvijo in 
spodbudno besedo podpirate naše ministrante..

Adventni večer 
Zavod ŽIVIM pripravlja adventni večer z naslovom 
Sprejeti vsakega otroka. Predstavili bodo novo 
knjigo s tem naslovom. Močno je sporočilo, da 
poslanstvo staršev ni imeti otroka, ki ustreza 
»družbenim standardom«, našim pričakovanjem in 
željam, temveč otroku dati ljubezen in ga podpreti v 
življenju, ki mu je bilo dano. Prav starševstvo je tisto, 
ki lahko otroka objame takšnega, kot je. In to je tisto, 
kar šteje in prinaša luč v ta svet. Srečanje je namreč 
tisto, ki spreminja, ki nas zdravi naših omejenih 
pogledov, predsodkov, obsojanj, ločevanja. 
Obenem pa nas srečanje odpira za to, da zmoremo 
v drugem prepoznati človeka – sočloveka. Nekoga, 
ki prav tako kot mi v sebi hrepeni po sprejetosti, po 
tem, da je viden, slišan, ljubljen.
Ne potrebujemo veliko – le preprosto srečanje 
je dovolj, da spet odpremo srce in praznujemo 
življenje. Da se v nas porodi občutek polnosti, 
hvaležnosti in veselja, da smo. To je blagoslov, to je 
življenje, to je Bog, ki živi – med nami! Vabljeni, da 
skupaj razmišljamo o zelo pomembni adventni temi 
in s tem okrepimo svoj glas, da bo kot glas Janeza 
Krstnika v puščavo današnjega sveta.
Zato vabljeni na adventni večer, ki bo 9. 12. ob 
19.00 v dvorani Valentina Oblaka.

Dekanijsko srečanje otroških in 
mladinskih pevskih zborov

V nedeljo, 11. 12., ob 15.00 bo v župniji Ljubljana 
Stožice dekanijsko srečanje otroških in mladinskih 
pevskih zborov naše dekanije. Lepo vabljeni! 

 
Sv. maša za vse pare, ki si želijo 

otroke
V nedeljo, 11. 12., ob 18.00 bo v župnijski cerkvi 
sv. maša za vse pare, ki si želijo otroke. Mašo bo 
daroval upokojeni nadškof Alojzij Uran. Po maši bo 
pričevanje zakonskega para in molitev nadškofa 
Urana nad vsakim parom posebej. Lepo vabljeni.

Seja ŽPS
V ponedeljek, 12. 12., ob 19.30 bo redna seja ŽPS. 
Začnemo jo s sveto mašo ob 19.00 v kapeli svete 
Družine. Člani lepo vabljeni. 

Priprava na krst v decembru
Priprava na krst v decembru bo izjemoma v torek, 
13.12. ob 19.00.

Srečanje Karitas
V sredo, 14. 12., bo po večerni maši v prostorih 
Karitas srečanje njenih sodelavcev. 

Božična devetdnevnica
Božično devetdnevnico, ki je priprava na praznik 
Jezusovega rojstva, bomo začeli v četrtek, 15. 12., 
pri večerni sveti maši. Vsak večer do božiča bomo 
skušali okrepiti našo povezavo z Jezusom, ki prihaja 
med nas kot nebogljen otrok. Če so ga nevedni 
Betlehemčani zavrnili, saj niso vedeli, koga nosi 
Marija pod srcem, pa se mi toliko bolj zavedamo, kaj 
pomeni rojstvo našega Odrešenika. Tudi zato vas 
lepo vabim, družine in vse ostale, da bi se župnijsko 
pripravili na ta pomemben praznik. Z otroki se bomo 
pred mašo zbrali pod korom in bomo nato v procesiji 
med petjem odpeva »Kralja, ki prihaja, pridite 
molimo,« pristopili k oltarju. 

Marija romarica
V času omenjene devetdnevnice bo po domovih 
romal kip Marije romarice. Marija vas bo čakala 
vsakič pod adventnim venčkom. Seznam, na 
katerega se družine vpišete za sprejem kipa, bo 
na pultu v kiosku. Družina kip sprejme na koncu 
večerne maše pred blagoslovom. Izroči ji ga 
duhovnik. Vrne ga naslednji dan pred mašo. To je 
zelo lepa spodbuda, da se družina zbere skupaj pri 
molitvi, hkrati pa naj velja vabilo tudi sorodnikom ali 
sosedom, da bi molili z njimi. Lepo bi bilo, če bi se 
spomnili tudi bolnih in ostarelih. Naj se po domovih 
ob Mariji zbere čim več ljudi. Marijinemu kipu bo 
priložen tudi zvezek, v katerega se družine vpišete, 
napišete kaj o molitvenem večeru, lahko prilepite 
tudi fotografijo ali napišete kakšno lepo molitev. 
Sprejmite Marijo romarico! 

Kateheza odraslih
Kateheza odraslih bo v četrtek, 15. 12., ob 19.00 
v Marijini učilnici. Tema srečanja bo zakrament sv. 
evharistije. Lepo vabljeni.

Spomin na blagoslov kapele v 
domu starejših občanov

Pri maši v soboto, 17. 12., ob 10.00 se bomo v 
DSO posebej spomnili veličastnega trenutka, 
ko je lansko leto, 19. 12., nadškof Stanislav Zore 
blagoslovil kapelo Presvete Jezusove Krvi. Z veliko 
hvaležnostjo bomo po maši zapeli zahvalno pesem 
v spomin na ta dogodek.

Srečanje mladih v Podutiku
V soboto, 17. 12., ob 20.00 bo v Podutiku spovedni 
večer za mlade. Z mladimi se ob 19.00 dobimo v 
mladinski sobi. Ob 19.30 pa se z osebnimi avtomobili 
odpeljemo v Podutik. Mladi, lepo vabljeni. 

Betlehemska lučka
Na četrto adventno nedeljo, 18.  12., ob 9.30 bodo 
skavti iz Dravelj med nas prinesli betlehemsko lučko. 
Naj ta majhna drobna lučka v nemirno Evropo, 
katere del smo, prinese čim več sloge. 

Župnijsko spovedovanje pred 
prazniki

Prav tako na četrto adventno nedeljo, 18. 12., ob 
17.00 bomo imeli župnijsko spovedovanje pred 
prazniki. Res lepo vas vabim, da se spovedovanja 
udeležite zaradi duhovne priprave, ki je še bolj 
pomembna od zunanje priprave. Na voljo bo več 
spovednikov, spovedovanje pa bomo začeli s kratko 
pripravo.

Verski tisk »Povej mi, kaj bereš, in povedal ti 
bom, kdo si.«

Vse naročnike verskega tiska spodbujam, da 
obnovijo naročnino. Letos vas še posebej vabim, da 
če je le mogoče verski tisk naročite po pošti zaradi 
uvedbe davčnih blagajn. Komur pa bi to predstavljalo 
problem oz. oviro za naročnino, pa to še vedno 
lahko uredi v župnijski pisarni. Se bomo že znašli. 
K naročnini goreče vabim tudi nove naročnike. 
Berite verski tisk. Branko Balažic je nekoč zapisal: 
»Kdor se spozna le na kulturo množičnih medijev, 
kdor se hrani s plehko literaturo bulvarskega 
tiska, kdor večino časa preždi ob posladkanih 
nadaljevankah, ne more pričakovati, da se mu bo 
odprl izvir modrosti. Bog se ne razodeva lahkotnim 
radovednežem, ki hrepenijo po dnevnih senzacijah, 
ampak se da spoznati tistim, ki hrepenijo po Božjem 
spoznanju in modrosti, ki ne mine.«
 Celoletna naročnina za leto 2017 znaša: Družina 
98,80 €; Ognjišče 30,90 €; Mavrica 37 €; Prijatelj 
11,70 €; Misijonska obzorja 9,00 €; Mohorjeve 
knjige 2017 45 €; Beseda med nami 20 €; #najst 
23,40 €; Božje okolje 26,40 €; 
Mohorjeve knjige so že na voljo v župnijski pisarni.

Zahvale
Hvala oratorijskim animatorjem in pridruženim 
sodelavkam pri pripravi in izvedbi adventnega 
oratorijskega dneva. Hvala moškemu pevskemu 
zboru za pripravo in izvedbo letnega koncerta. Hvala 
ključarju Mirku Bizantu in ekipi mož, ki so pripravili 
sekance za prihajajočo zimo. Hvala vsem, ki karkoli 
dobrega naredite za župnijo. Bog povrni.

Mesec november:
K Bogu so odšli:

- Franc Jarc (84)
- Bernarda Besednjak (81)

Božji otroci so postali:
Krstov ni bilo.


