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Magna charta krščanskega nenasilja
Tudi tokrat se na vas obračam z gorečimi besedami našega svetega 
očeta Frančiška o miru, ki jih je zapisal v poslanici za svetovni dan miru 
z naslovom Nenasilje: stil politike za mir. V njej papež znova spregovori 
o tretji svetovni vojni, ki se dogaja, kot sam pravi, po koščkih – vojne po 
številnih državah in celinah, terorizem, kriminal, nepredvidljivi oboroženi 
napadi, zlorabe, ki so jim izpostavljeni begunci in žrtve trgovine z ljudmi, 
uničevanje okolja. Temu lahko dodamo še druge vojne in teroristične 
napade ter različne zlorabe, ki se dogajajo v naših srcih zaradi zamer, 
neodpuščanja ter neusmiljenja. Gojenje vsega tega v naših srcih povzroča 
zgoraj omenjeno tretjo svetovno vojno po »koščkih«, ki lahko zaživi tudi v 
naših družinah, sorodstvih, medsosedskih odnosih, med sodelavci … Ne 
dopustimo, da se to zgodi. Zaustavimo ta notranji tok zla za vsako ceno! 
Papež Frančišek nam v poslanici daje nekaj čisto praktičnih smernic:
1. Drug drugemu priznajmo Božjo podobo. V vsakem izmed nas je 
neizmeren Božji dar in vir neizmernega dostojanstva. Posebno v 
konfliktnih situacijah si to ponovimo 1000-krat. 
2. Odpoved nasilju, maščevanju (v mislih, besedah in dejanju). Oklenimo 
se nenasilja z najglobljimi koreninami svojih čustev in osebnih vrednot. 
Ko se žrtve nasilja znajo upreti skušnjavi maščevanja, lahko postanejo 
najzanesljivejši protagonisti nenasilnih gibanj za krepitev miru.
3. Učiti se ljubiti sovražnike. Ljubezen namreč sovražnike spreminja v 
prijatelje. Vsak, ki sprejme Jezusovo veselo oznanilo, se odpove nasilju, 
ki ga nosi v sebi, in se prepusti zdraviti Božjemu usmiljenju. Se nam morda 
zdi »preveč«. Naj vas opogumim – ta »več« je Božje delo. Pri vsakem, ki 
si tega želi, pa v sebi ne zmore, to naredi Bog. Ljubiti sovražnike je jedro 
krščanske »revolucije«.
4. Nenasilje ni taktična drža temveč vsebina bivanja, ravnanje človeka, ki 
je tako zelo prepričan v Božjo ljubezen in moč, da se ne boji napasti zla 
z orožjem ljubezni in resnice.
5. Oklenite se vztrajne molitve za mir.
6. V družini se morajo navzkrižja in spori presegati s pogovorom, z 
iskanjem koristi drugega, z usmiljenjem in odpuščanjem. Namreč iz 
osrčja družine se radost ljubezni širi v svet in obseva vso družbo.
Nenasilje včasih razumemo kot predajo, izmikanje in ravnodušnost. To 
je velika skušnjava. Moč nasilja, orožja tega sveta je varljiva. Nasilje 
(fizično, psihično, duhovno) je skrunitev Božjega imena. Nikoli se ne 
utrudimo ponavljati: »Božje ime ne more nikoli opravičevati nasilja. Samo 
mir je svet.« Vse, ki živite v sporih, zamerah, v vsakodnevnem nemiru ali 
varljivem miru, goreče, roteče vabim, da si na svoj vsakodnevni življenjski 
program zapišete delo za spravo, ki je delo za nebeško kraljestvo tu in v 
onem svetu. Naj ne mine dan, ko ne bi nekaj malega naredil v to smer. 
Življenje je prekratko, da bi živeli sprti in smrt pretežka, da bi umirali v 
zamerah in nespravljeni. Prosim vas. Amen.

Jure Koželj, župnik

Napovedni koledar:
24.1. – srečanje izrednih delivcev 
obhajila
27.1. – mini svetopisemski maraton
28.1. – svetopisemske urice 
29.1. – nedelja Svetega pisma
1.2. – skupina za starejše
2.2. – svečnica, biblična skupina
3.2. – prvi petek, češčenje do polnoči, 
birmanska maša
4.2. – prva sobota, fatimska 
pobožnost 7.15, srečanje 
ministrantov

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:
14.1. – 4. skupina (vodja: Andreja 
Bečan)
21.1. – 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
9. 1. 2017

Julijan, muč. 19.00 
(kapela)

za zdravje

Torek
10. 1. 2017

Gregor Niški, 
šk.

18.00 
(kapela)

++ starši Košenina, obl.

Sreda
11 1. 2017

Pavlin 
Oglejski, šk.

18.00 
(kapela)

++ starši Zdešar

Četrtek
12. 1. 2017

Tatjana, muč. 18.00 
(kapela)

+ Slavka Leben, obl.

Petek
13. 1. 2017

Veronika, dev. 18.00 
(kapela)

+ Jože Kikelj, obl.

Sobota
14. 1. 2017

Oton, red. 10.00 (DSO)
18.00

++ za rajne 
+ Ivan Kuralt, obl.

Nedelja
15. 1. 2017
Iz 49,3.5-6; Ps 

40,2.4.7-10; 1 Kor 
1,1-3; Jn 1,29-34

2. 
navadna 
nedelja 
Absalom, šk.

7.00

9.30
18.00

+ Antonija Trampuš, god 
in r. d.
++starši in brat Ferlan
za žive in rajne Farane

Ponedeljek
16. 1. 2017

Marcel, pp. 6.30
(kapela)

po namenu

Torek
17. 1. 2017

Anton, puš. 16.00 
(Žlebe)

18.00 
(kapela)

po namenu* 

+ Zvonimir Žnidaršič

Sreda
18. 1. 2017

Marjeta 
Ogrska, red.

18.00 
(kapela)

+ Jožefa Plešec, obl.

Četrtek
19. 1. 2017

Makarij, op. 18.00 
(kapela)

+ Milena Hriberšek,god.

Petek
20. 1. 2017

Fabijan in 
Boštjan, muč.

18.00 
(kapela)

+Ana Starman 

Sobota
21. 1. 2017

Neža, muč. 10.00 (DSO)
18.00

po namenu*
++ Ivan Tehovnik in 
Žibertovi (Žlebe)

Nedelja
22. 1. 2017
IIz 8,23-9,3; Ps 

27,1.4.13-14; 1 Kor 
1,10-13.17; Mt 4,12-

23 ali 4,12-17

3. 
navadna 
nedelja 
Vincencij, 
diak.-muč.

7.00
9.30

18.00

za žive in rajne Farane
+Gabrijela Sušnik
++starši Močnik 



Marijino leto 2017 – 100. 
obletnica fatimskih prikazovanj

Začenjamo duhovno pripravo na stoto 
obletnico prikazovanj v Fatimi. Goreče 
vabim vse posvečene Marijinemu srcu, pa 
tudi nove molivce, da se pridružite fatimskim 
pobožnostim, predvsem opravljanju petih 
prvih sobot, molitvi rožnega venca po 
fatimskem načinu, spovedi in zadoščevanju 
za grehe sveta. Tudi papež Frančišek se 
bo pridružil praznovanju 100. obletnice 
prikazovanj v Fatimi: 12. in 13. maja 2017 
bo obiskal v svetišče naše Fatimske Gospe. 
Svetišče v Fatimi so od papeža Pavla VI. 
dalje obiskali vsi papeži: Pavel VI. leta 1967, 
Janez Pavel II. leta 1982 in 2000 ter papež 
Benedikt XVI. leta 2010.

Statistika
V statistiki je naše župnijsko leto izgledalo 
tako: krsti: 22 (leto prej 23), 12 dečkov in 
10 deklic, novokrščenci so se rodili v: 11 v 
cerkvenem zakonu, 2 v civilnem zakonu, 9 v 
izvenzakonski skupnosti; poroke: 3 (leto prej 
3); pogrebi: 20 (leto prej 29), od tega je bilo 
samo 7 previdenih (je prejelo zakrament za 
umirajoče – maziljenje in sveto popotnico), 
11 žensk , 9 moških, povprečna starost žensk 
77 let, povprečna starost moških 79 let; 
verouk: 210 (leto prej 224), prvoobhajancev 
31 (leto prej 23), nedeljniki: povprečno število 
600. Vsem številkam navkljub pa verjamem, 
da je bilo leto bogato, četudi tega številke ne 
morejo zaobjeti. 

Duhovna priprava umirajočih na 
njihovo slovo

Žalosti me, da je bilo med nami v preteklem 
letu, kar nekaj tistih umirajočih, ki pred 
slovesom od zemeljskega življenja niso 
prejeli zakramentov, ki bi jih duhovno pripravili 
na snidenje s Stvarnikom. Radi poudarjamo, 
da zakrament bolniškega maziljenja ni 
zakrament zgolj za umirajoče. Pri tem pa 
ne smemo pozabiti, da ravno njim pomaga 
z milostmi, da bi mogli telesno, duhovno in 
duševno prenesti ta težak trenutek. Zato 
vas vabim, dragi svojci, da pravočasno 
poskrbite, da umirajoči in resno bolni 
prejmejo zakrament bolniškega maziljenja, 
ki je navadno povezan tudi z zakramentom 
Božjega usmiljenja, torej s spovedjo in pa 
z najlepšim zakramentom, evharistijo oz. 
obhajilom. Kot duhovnik vam želim biti pri 
tem ves čas na razpolago, saj vem, da se 
našim umirajočim preko teh zakramentov 
bliža Kristus: Kristus, ki pomaga nositi križ  

 
in Kristus, ki na drugi strani groba že kliče: 
»Vstani, tvoja vera te je rešila!«

Molitvena skupnost – moč 
Cerkve – ljudje, ki redno molijo

Človek ne more živeti brez molitve, brez 
osebnega stika z Bogom. Zgodijo pa se 
situacije, ko nas življenjske okoliščine 
postavijo na preizkušnjo. V takih situacijah 
je potrebno moliti več. Več osebne molitve 
in tudi molitev krščanske skupnosti. S tem 
namenom vas zopet vabim, da se povežemo 
v molitvi. Zmolimo vsak dan 1 rožni venec ali 
pa 10 očenašev in zdravih Marij za papeža 
Frančiška, nadškofa Stanislava, Cerkev na 
Slovenskem, naš narod in domovino, našo 
župnijo ter mir na svetu. V to molitev bodo 
molivci vključili tudi namene ljudi, ki bodo 
za molitev prosili ali mene duhovnika ali pa 
katerega koli molivca ali pa bodo svoj namen 
posredovali na mail župnije ali ga oddali 
v za to pripravljeno skrinjico v cerkvi pod 
korom. Zato vabim vse, ki ste pripravljeni 
moliti za svoje bližnje, za ljudi v stiskah, za 
velike potrebe Cerkve, naroda, domovine in 
sveta, da se nam pri molitvi pridružite. Vašo 
zainteresiranost mi sporočite osebno.

Seja ŽPS 
V ponedeljek, 9. 1., bo seja župnijskega 
pastoralnega sveta. Sejo bomo začeli s 
sveto mašo ob 19.00 v kapeli pastoralnega 
doma. Jutranje svete maše ta dan ni.

 
Srečanje Karitas

V sredo, 11. 1., po večerni sveti maši bo v 
prostorih Karitas pod cerkvijo srečanje njenih 
sodelavcev. 

Kateheza odraslih
V četrtek, 12. 1., po maši in molitvah bo v 
Marijini učilnici redno mesečno srečanje 
kateheza za odrasle.

Koncert zbora Ave
Vabimo vas na koncert zbora Ave, ki bo 14. 
1., po večerni sveti maši v cerkvi. Koncert 
bo prepleten tudi z božičnimi pesmimi, ime 
zbora pa je že samo po sebi vabilo: Ave - 
Pozdravljen! 

Maša v Žlebah 
V torek, 17. 1., ob godu svetega Antona, bo 
ob 16.00 sveta maša pri sv. Marjeti v Žlebah.

 

Teden molitve za edinost 
kristjanov: Sprava – Kristusova 

ljubezen nas priganja (2 Kor 
5,14)

Letošnja molitvena osmina za edinost (18.1. 
– 25.1.2017) ima poseben značaj, saj mineva 
petsto let od začetka reformacije v Nemčiji 
(1517). Ta dogodek je močno zaznamoval 
vso evropsko, svetovno in tudi slovensko 
zgodovino in kulturo. 
Besedila za osmino so pripravile krščanske 
Cerkve in skupnosti v Nemčiji. Izbrale so 
vodilno misel Sprava – Kristusova ljubezen 
nas priganja. Z njo se osredotočajo na jedro 
krščanskega verovanja, na Jezusa Kristusa 
in na delo sprave, ki ga je izvršil. Kristusova 
ljubezen nas priganja najprej k temu, da 
molimo in da nam molitev da poleta za delo v 
prid edinosti. (dr. Bogdan Dolenc)
Besedila, ki jih zgoraj omenja dr. Bogdan 
Dolenc v letošnjem povabili k molitvi za 
edinost kristjanov, bomo prebirali tudi pri 
svetih mašah v tednu za edinost. Povabljeni 
pa k dodatni molitvi, da bi se mogli katoličani, 
pravoslavni, evangeličani ter ostali verujoči v 
Kristusa bolj povezati v naši skupni nalogi: 
“Pojdite torej in naredite vse narode za moje 
učence.” (Mt 28,19)

Predavanje »Dopolnimo 
spoznanja«

V petek, 20. 1., ob 19.00 bo v Dvorani 
Valentina Oblaka predavanje iz cikla 
»Dopolnimo spoznanja«. Naslov predavanja 
bo Bančna luknja, kako in zakaj?. Aktualna 
tema, ki jo vsi občutimo tako, da imamo 
manjše plače, manjše pokojnine ipd. Predaval 
bo dr. Anže Logar, poslanec državnega 
zbora. Po predavanju bodo poslušalci lahko 
postavili vprašanja, na katera bo predavatelj 
poskušal odgovoriti.

Vabilo na dan mladih zakoncev 
in parov

Letos bi posebno mesto v našem občestvu 
radi dali tistim, ki na posebno radosten 
način živite radost ljubezni. S tem mislimo 
predvsem tiste, ki še iščete, kako boste 
skupaj hodili skozi življenje, oz. tiste, ki ste si 
zvestobo obljubili pred kratkim. Vabimo vas 
na dan mladih zakoncev in parov, katerega 
prvi namen je medsebojno druženje in 
podpora. Ta dan bo v soboto, 21. 1., začel 
pa se bo ob 15h. Zanimiv program se bo 
zaključil s sveto mašo ob 18h, ko bomo 
Gospodu na oltar izročili naše prošnje,  

 
hrepenenja, pričakovanja, predvsem pa 
prosili za blagoslov. Za varstvo otrok bo v 
vmesnem času poskrbljeno. Zaradi lažje 
organizacije pa vas naprošamo, da svojo 
prisotnost sporočite na telefon 041 225 548 
(Simona Jezeršek). 

Zahvala
Po končanih božičnih praznikih bi se rad 
zahvalil vsem, ki ste te praznike ozaljšali 
z molitvijo, vsem tistim, ki se praznovanj 
v cerkvi zaradi bolezni, oslabelosti ali 
službenih dolžnosti niste mogli udeležiti in 
ste to trpljenje in stisko darovali za skupno 
dobro. 
Kar nekaj pa vas je bilo takih, ki ste dali 
na razpolago tudi svoje moči, talente in 
predvsem čas. Hvala zato Roku Bizantu, ki 
je izdelal hlevček, hišice ter ograjo, hvala 
ostalim iz ekipe jasličarjev, ki ste postavili 
jaslice. Mihu Lešnjaku za jaslice v kapeli 
sv. Družine. Hvala možem, ki ste postavili 
oder ter pomagali pri ostali okrasitvi cerkve. 
Hvala vsem skupinam, ki ste očistile 
cerkev in okolico. Hvala tudi krasilkama 
ter Ireni in Zoranu za zlikane prte. Hvala g. 
Marjanu Bukovšku za uglasitev orgel. Hvala 
otroškemu pevskemu zboru za čudovito 
božičnico pred večerno sv. mašo. Prav 
tako hvala moškemu pevskemu zboru za 
zapeto božičnico pred polnočnico. Hvala g. 
diakonu Iztoku in seveda bogoslovcu Tadeju 
in pripravniku Roku. Hvala vam za vse 
vaše darove, ki ste jih namenili v praznične 
ofre in izrečena voščila. Hvala ge. Simoni 
Jezeršek za organizacijo koledovanja. 
Iskrena hvala vsem kolednikom in njihovim 
spremljevalcem. Iskrena hvala vsem, ki ste 
kolednike lepo sprejeli na vaših domovih, 
prisluhnili njihovemu oznanilu ter jim z 
darovi pomagali, da bodo razveselili otroke 
in slovenske misijonarje po svetu. Hvala še 
enkrat vsem, ki ste sodelovali pri župnijskih 
bogoslužjih. Vsak s svojo prisotnostjo, 
marsikdo še z dodatnimi talenti ali službami, 
ki jih ima. Bog lonej vsem! Ostajamo na poti, 
kot družina družin!

Mesec december:
K Bogu so odšli:
Pogrebov ni bilo.

Božji otroci so postali:
Krstov ni bilo.


