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Bodimo usmiljeni in vedno usmiljenja 
potrebni

Spoštovani farani! Ob letošnjih praznikih bi vam rad voščil z vsebino 
apostolskega pisma Misericordia et misera papeža Frančiška ob 
zaključku izrednega svetega leta Usmiljenja. Želim nam, da bi se v 
življenju naše župnije vedno srečevala usmiljeni (Jezus) in usmiljenja 
potrebni (mi). Da bi se to najprej dogajalo po družinah, sorodstvih in 
vseh naših srečavanjih. Želim nam, da bi bili v globini prepričani, da je 
usmiljenje edina pot, ki pelje v odrešenje. Ko smo usmiljeni, se zgodi 
odrešenje. Biti usmiljen po Jezusove zgledu, pomeni na zlo odgovoriti z 
dobrim. Takrat tok zla prekinemo. Tako storimo dobro sebi in drugemu. 
Tako se začne nov odnos, novo življenje. Človek občuti svobodo, srečo in 
mir. Solze sramu in bolečine se spremenijo v nasmeh človeka, ki ve da je 
ljubljen in dragocen. Veselje usmiljenja je neizrekljivo, vendar pa proseva 
iz nas vselej, ko ga izkusimo. Želim nam čim več takšnih doživetij veselja. 
Veselja, ki ga poraja usmiljenje in odpuščaje. Nikoli ne pozabimo, da 
srce, ki je deležno usmiljenja, postaja usmiljeno. Neusmiljeno srce umira. 
Usmiljeno pa poraja življenje. Želim nam, da bi se v prihajajočem letu 
učili usmiljenja. Učili predvsem drug od drugega. Zagotovo je prvi prostor 
učenja družina, kjer sta oče in mati na prizorišču dogajanja in opazovanja 
ter tako učitelja svojim otrokom. Ko oče in mati ne poračunavata slabega 
s slabim, ampak slabo zajezita z dobrim, tako se otroci učijo najprej 
usmiljenja mame in očeta. Nemalokrat se zgodi, da nas služba raztrese 
in izmuči, da k temu pripomorejo tudi šolske obveznosti, ter mnoge 
druge stiske in težave,  takrat smo še posebej poklicani, da smo pozorni 
in nežni drug do drugega. Jezus potrebuje v naši družini nekoga po 
katerem bo stopil k izmučenemu in raztresenemu članu. In lepo bi bilo 
če bi poskušali ta model prenesti v širšo okolico, kjer živimo. Pri tem 
ne pozabimo, središče češčenja Boga ni cerkev ampak živo krščansko 
občestvo, kjer usmiljenje poraja življenje. Bratje in sestre to je edini 
vir življenja. V mnogih odnosih ni življenja. Razlogi so različni: krivice, 
zamere, ljubosumje, dediščina, zavist,… Ti obremenjujejo in izsesavajo 
življenje. So paraziti zla na našem srcu. Neusmiljenje jih ohranja ter celo 
hrani. Kakšna žalost, če ostanemo zaprti vase in nesposobni odpuščanja. 
Tedaj dobijo premoč zamera, bes, maščevanje in onesrečijo življenje ter 
izničijo veselo zavzetost za usmiljenje. Posebna obraza neusmiljenja, ki 
sta zelo prisotna sta sojenje in obsojanje. Jezus pravi ne sodite, da ne 
boste sojeni in ne obsojajte, da ne boste obsojeni. Soditi nekoga, pomeni 
o njem slabo misliti, Obsoditi nekoga pa pomeni o njem slabo govoriti. 
Želim nam, da bi to izkoreninili. Ne bojmo se biti usmiljeni! Bodimo učitelji 
usmiljenja drug drugemu. Napeljimo žive reke usmiljenja v te odnose z 
izviri odpuščanja. Tu ne gre za tveganje, da bi umrli, temveč da bi živeli. 
In to naj bo letošnji Božič.

Jure Koželj, žpk.

Napovedni koledar:
9.1. – Seja ŽPS
11.1. – Srečanje Karitas
12.1. – Kateheza odraslih
13.1. – »Dopolnimo spoznanja«
14.1. – Koncert zbora Ave
17.1. – sv. maša pri sv. Marjeti, Žlebe 
18.1. - 25.1. – teden molitve za 
edinost kristjanov
19.1. – priprava na krst
21.1. – dan mladih zakoncev in parov
22.1. – krstna nedelja

Krstna nedelja v januarju
Nedelja, 22. 1., bo krstna. Priprava 
na zakrament sv. krsta bo v četrtek, 
19. 1., 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:
23.12. -  4. 5. 6. skupina
31.12 – 2. skupina (vodja: Martina 
Turk)
7. 1. – 3. skupina (vodja: Urška 
Jenko)
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. 

Tajništvo ŽPS
V ponedeljek, 2. 1., ob 20.00 bo 
tajništvo ŽPS v pisarni župnišča.

Katehetski sestanek
V torek, 3. 1., ob 10.00 bomo imeli 
katehetski sestanek v katehetskem 
kabinetu v pastoralnem domu. 

Srečanje za starejše
Skupina starejših, ki se redno 
srečuje, bo imela v januarju 
srečanje, v sredo, 4.1., po večerni 
sveti maši. Vabljeni, da se 
opogumite tudi novi člani!

Biblična skupina
V četrtek, 5. 1., bo po večerni sveti 
maši in molitvah v učilnici župnišča 
srečanje biblične skupine. Lepo 
vabljeni ljubitelji poglabljanja v 
Besedo Boga. 

Tretji sveti večer
V četrtek, 5.1., je tretji sveti 
večer. Ta predstavlja za nas 
poseben izziv, saj smo že vpeti 
nazaj v delovno okolje in izzive, 
ki jih prinaša vsakdanje življenje. 
Zato še posebej vabljeni, da si 
vzamemo čas za blagoslov domov 
z blagoslovljeno vodo in kadilom, 
ter za molitev. 

Praznik Gospodovega 
razglašenja

Trije modri so mogli v zvezdi, ki 
so jo videli tudi drugi, razpoznati 
Božje znamenje, ki jih je vodilo 
do Odrešenika. Naj bo praznik 
Gospodovega razglašenja prošnja, 
da bi tudi mi mogli razpoznavati 
znamenja ljubezni, ki jih v naša 
življenja vnaša Bog. Ta dan bosta 
dve sveti maši: ob 9.00, pri kateri 
sodelujejo otroci župnijskega vrtca, 
in ob 18.00. K njej lahko prinesete 
»šparovčke« z darovi za misijone. 
K večerni maši otroci povabljeni, da 
pridete oblečeni kot kralji, obiskali 
pa nas bodo tudi koledniki. 

Prvi petek v novem letu
 Prvi petek v mesecu januarju 
obhajamo na praznik Gospodovega 
razglašenja.  Vabim vas k obhajanju 
pobožnosti prvega petka (spoved – 
velja božična, obhajilo in molitev). 
Češčenje po sv. maši bo do 24.00. 
(do 20.00 v cerkvi, nato v kapeli). 
Takoj po maši bo molitvena ura za 
posvečene Jezusovemu srcu, ob 
21.00 pa bo v kapeli molitvena ura 
za duhovnike. Lepo vabljeni!

Srečanje kolednikov naše 
župnije

V soboto, 7. 1., ob 10.00, bo 
v pastoralnem domu srečanje 
kolednikov naše župnije. Vabljeni 
vsi, ki boste pri koledovanju 
sodelovali!

Nedelja Jezusovega 
krsta in predstavitev 

prvoobhajancev
Na nedeljo Jezusovega krsta, 
8. januarja, bo pri maši ob 
9.30 predstavitev letošnjih 
prvoobhajancev. Tako bomo vsaj 
malce bolj vedeli, kdo so tisti, ki se 
bodo s prvim prejemom obhajila 
pridružili občestvu, zbranemu ob 
oltarni mizi. Hkrati pa je to tudi 
vabilo, da z molitvijo podpremo 
njihovo pripravo. 

Maše v kapeli
V zimskem času od 4. 1. do 1. 4. 
bodo vse delavniške maše v kapeli 
pastoralnega doma. Nedeljske in 
praznične maše bodo vse v cerkvi. 

Zahvale
Iskrena zahvala vsem, ki ste bili v 
preteklem letu v župniji na kakršen 
koli način dejavni! Najlepše se 
zahvaljujem predvsem tistim, ki 
z darovano molitvijo in trpljenjem 
blagoslavljate naše pastoralno delo. 



Verouk
V tednu od 19.12. do 23.12. bodo veroučenci pri 
verouku prejeli zakrament spovedi. Otroci lepo 
povabljeni k božični devetdnevnici. V tednu od 26.12. 
– 2.1.2017 bodo božično-novoletne počitnice in ne bo 
rednega verouka. Z rednim veroukom začnemo zopet 
v torek, 3.1.2017.

Obvezne ministrantske vaje
V ponedeljek, 19. 12., in torek, 20. 12., bomo imeli po 
devetdnevnici ministranti obvezne vaje pred prazniki 
(30 min). Prosim za čim večjo udeležbo.

Čiščenje Cerkve in postavljanje 
smrekic v cerkvi in njeni okolici

V sredo, 21.12., vabim skupino mož, da tudi letos 
postavijo smrekice v cerkvi in njeni okolici. V petek, 
23.12., pa vabim 4.,5., in 6. skupino, da s skupnimi 
močmi očistimo naše svetišče in ga pripravimo za 
obhajanje božičnih praznikov. Hvala in Bog vam povrni 
vaše darovanje.

Obhajanje bolnikov pred prazniki
V prihajajočem tednu bom obiskoval bolne in onemogle 
pred prazniki:
četrtek, 22. 12. - Seničica, Golo Brdo, Žlebe
petek, 23. 12. - Medvode, Preska, Vaše, Studenčice
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 prazniki obisk bolnikov na prvi 
petek v januarju odpade. Domači, ki imate bolnega ali 
onemoglega, poskrbite za obisk duhovnika.

Božična maša v DSO
Upokojeni ljubljanski nadškof msgr. Alojz Uran se je 
odzval vabilu in bo obhajal božično sveto mašo za 
oskrbovance DSO in ostale, 24.12. ob 10.00. Lepo 
ste vabljeni, med ostarelimi pa bomo tako začeli naše 
božično praznovanje!

 
Prvi sveti večer in praznik Jezusovega 

rojstva
Večer pred praznikom Jezusovega rojstva, 24.12., 
obhajamo prvi sveti večer. Družinsko bogoslužje naj 
bi nas uvedlo k polnejšemu praznovanju praznikov. 
Verjamem, da družine po svoje oblikujete in prirejate 
ta bogoslužja. Vsekakor pa naj ne manjka blagoslov 
doma z blagoslovljeno vodo in kadilom, ter molitev. 
Na božič pa praznujemo, kako je Bog, po tem, ko se je 
zdelo, da je obupal nad svetom, začel pisati najlepšo 
ljubezensko zgodbo za človeka. Poslal mu je svojega 
Sina, v odrešenje. V luči velikonočnih skrivnosti tako 
kristjani v Jezusovem rojstvu že zremo našo rešitev. 
Tudi zato, po božiču obhajamo božično osmino, ki se 
zaključi na praznik Marije, Božje Matere, 1. januarja. 
Na sveti večer bo sveta maša ob 20.00. Pred sveto 
mašo (19.30) bodo otroci zapeli božičnico. Pred 
polnočno sveto mašo (ob 23.40) pa bodo pevci 
moškega zbora ob besedilih, ki opisujejo božično 
skrivnost, peli božične pesmi. Pri vseh svetih mašah 
bo ofer za potrebe župnije. Bog vam povrni.
Na božični dan bosta maši ob 9.30 in ob 18.00, medtem 
ko jutranje svete maše, ob 7.00, ne bo.

Trikraljevska akcija
S praznikom sv. Štefana, 26. 12., se začne 
koledovanje. Do 6. 1. bodo koledniške skupine 
obiskovale naše domove s prošnjo za pomoč otrokom  

 
v tretjem svetu. Velikodušno sprejmite kolednike, ki 
želijo širiti veselje božične skrivnosti v duhu modrih z 
Vzhoda. Če bi se še kdo izmed otrok hotel pridružiti 
kolednikom, naj to čim prej sporoči svojemu katehetu 
oz. ga. Simoni Jezeršek.  Vse tiste, ki živite v blokih, 
v Medvodah in v Preski, pa zaradi lažje organizacije 
naprošamo, če želite, da vas obiščejo koledniki,  
izpolnite priloženo prijavnico in jo čim prej oddate v 
župnijski nabiralnik. 

Maša za domovino 
Na praznik sv. Štefana, ko obhajamo praznik dneva 
samostojnosti in enotnosti, bo ob 18.00 na sv. Jakobu 
nad Medvodami maša za domovino. Redna župnijska 
maša pa bo ob 9.00. Lepo vabljeni k eni ali drugi 
slovesnosti!

Kiosk pred božičnimi prazniki
V kiosku lahko pred prazniki dobite božične voščilnice, 
družinski koledar, pratiko ter kadilo in oglje.

 
Ogled živih jaslic v Mojstrani

V torek, 27. 12., ob 14.00 se bomo izpred župnišča z 
avtobusom odpravili v Mojstrano, kjer si bomo ogledali  
gledališko predstavo Žive jaslice v ledenem kraljestvu. 
Predstava se bo začela ob 17.00. Cena za odraslega 
je 12 €, za otroka 8 €, za predšolske 2 € . Za tiste 
otroke, ki bodo pri devetdnevnici vsaj 7-krat, pa je cena 
4 €. 

Delitev hrane – Karitas
Župnijska Karitas bo na voljo za delitev paketov s 
prehransko pomočjo, v sredo 28.12., med 16.00 in 
17.45.

Praznik sv. Družine in blagoslov družin
V petek 30.12, obhajamo praznik svete Družine. 
Večerna sveta maša bo v kapeli, saj je posvečena v 
čast sveti družini. Blagoslov družin pa bo v nedeljo, 
1.1., pri maši ob 9.30. K blagoslovu vabljene cele, 
razširjene, družine. 

Zahvalna sv. maša na predvečer novega 
leta

V soboto, 31. 12., ob 18.00 posebej lepo vabljeni k 
zahvalni sveti maši za staro leto, ki se bo poslovilo. 
Bogu se bomo zahvalili za vse lepo in težko, za vse 
preizkušnje in hkrati trpljenje. Zahvalili se bomo za vse 
usmiljenje, ki smo ga doživeli in živeli v preteklem letu. 

Drugi sveti večer
Vabim vas, da svoje novoletno praznovanje 
oplemenitite z blagoslovom doma in molitvijo. Ta večer 
je namreč drugi sveti večer, Bogu pa se lahko v krogu 
zbranih ob praznovanju silvestrovega zahvalimo za 
vse dobro, kar nam je storil v preteklem letu. 

Novo leto – Mati Božja
Praznik Marije Božje Matere ima v sebi globoko 
sporočilnost. Eden izmed vidikov je tudi ta, da Bog 
v svojo odrešenjsko zgodbo aktivno vplete človeka, 
aktivno vplete ponižno dekle iz Nazareta. V to zgodbo 
odrešenja vpleta Bog tudi nas, zato nam je Marija tako 
velik zgled. V letu usmiljenja smo molili, da bi bili orodje 
Božjega usmiljenja, na ta dan pa lahko prosimo, da bi 
bili, kot Marija, orodje Božjega odrešenja za ljudi, ki v 
mukah greha živijo okoli nas. 
Na novega leta dan bosta dve maši, ob 9.30 in zvečer 
ob 18.00, medtem ko jutranje svete maše ob 7.00 
ta dan ne bo. Pri obeh mašah bo ofer po običajnem 
namenu. 

Ponedeljek
19. 12. 2016

Urban III., pp. 
devetdnevnica

18.00 ++ Jožefa in Franc Komatar

Torek
20. 12. 2016

Evgen, muč.
devetdnevnica

18.00 ++ Ivanka in Andrej Škof, obl. 

Sreda
21. 12. 2016

Peter Kanizij, duh.
devetdnevnica

18.00 ++ Feliks in Marija Trampuš

Četrtek
22. 12. 2016

Frančiška Cabrini, red. ust.
devetdnevnica

18.00 + Franc Jarc

Petek 
23. 12. 2016

Janez Kancij, duh. 
devetdnevnica

18.00 + Jakob Tavželj; r.d. 

Sobota
24. 12. 2016

SVETI VEČER
Adam in Eva

10.00 (DSO)
20.00

24.00 

++ za rajne
++ Erika Gajanovič (r. Bergant) in Marija  ter Ivan 
Bergant
Za žive in rajne farane

Nedelja
25. 12. 2016

Iz 52,7-10; Ps 98,1.2-6; Heb 
1,1-6; Jn 1,1-18

Božič – GOSPODOVO 
ROJSTVO

9.30 
18.00

+ Pavel Kavčič, obl.
Za žive in rajne farane

Ponedeljek
26. 12. 2016

Štefan, diak.
bož. osmina
Dan samost. in enot.

9.00 + Štefka Osredkar, obl. god

Torek
27. 12. 2016

Janez, ev.
bož. osmina

18.00 + Zora Žorž

Sreda
28. 12. 2016

Nedolžni otroci
bož. osmina

18.00 ++ Dobnikar, Plešec

Četrtek
29. 12. 2016

Tomaž Becket, šk.
bož. osmina

18.00 + Cilka Plešec

Petek
30. 12. 2016

SVETA DRUŽINA 
Vincencija, red. ust.
bož. osmina

18.00 (kapela) + Marija Grahek

Sobota
31. 12. 2016

SVETI VEČER
Silvester (Silvo), pp.
bož. osmina

10.00 DSO
18.00

++ za rajne
po namenu

Nedelja
1. 1. 2017

4 Mz 6,22-27; Ps 67,2-3.5-
6.8; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21

Marija, Božja Mati
2. nedelja po božiču
Novo leto

9.30
18.00

++ starši Zavašnik (Golo Brdo)
Po namenu (Anamarija Pagani)

Ponedeljek
2. 1. 2017

Bazilij in Gregor, šk., uč. 6.30 (kapela) ++ za rajne

Torek
3. 1. 2017

Ime Jezusovo 18.00 (kapela) + Milan Tehovnik

Sreda
4. 1. 2017

Angela, red. 18.00 (kapela) ++ Milica Dovžan in vsi njeni

Četrtek
5. 1. 2017

SVETI VEČER
Simeon, puš.

18.00 (kapela) + Marija Tavčar

Petek
6. 1. 2017

Gospodovo razglašenje
Prvi petek

9.00 (cerkev)
18.00 (cerkev)

++ Lado Mihelič in Peter Koželj
+ Lojze Lotrič, obl. 

Sobota
7. 1. 2017

Rajmund, duh.
Prva sobota

7.15 (kapela)
8.00 (kapela)

18.00 (cerkev)

Fatimska pobožnost
Za duhovne poklice
+ Stanko Rihtaršič, obl. 

Nedelja
8. 1. 2017

Iz 42,1-4.6-7; Ps 29,1-10; Apd 
10,34-38; Mt 3,13-17

NEDELJA JEZUSOVEGA 
KRSTA

7.00 (cerkev)
9.30 (cerkev)

18.00 (cerkev)

+ Dominik Kosec
+ Martin Malenšek
+ Rajko Jezeršek (oddana)
Za žive in rajne farane

MAŠNI NAMENI



Trikraljevska akcija

____________________________ naprošam, da bi me v 

okviru koledniške akcije obiskali koledniki. 

Prosimo, da nas obiščejo na naslovu 

______________________. 

Za lažjo organizacijo obiska nas lahko kontaktirate 

_________________________________. 


