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Vera in kultura
Velikokrat v svojem življenju sem storil krivico človeku, ki sem ga 
ljubil. Taka krivica je kakor greh zoper Svetega Duha, ne na tem, ne 
na onem svetu ni odpuščena. Neizbrisljiva je, nepozabljiva. Včasi 
počiva dolga leta, kakor da je bila ugasnila v srcu, izgubila se, utopila 
v nemirnem življenju. Nenadoma, sredi vesele ure, ali ponoči, ko se 
prestrašen zdramiš iz hudih sanj, pade v dušo težak spomin, zaboli in 
zapeče s toliko silo, kakor da je bil greh šele v tistem trenutku storjen. 
Vsak drug spomin je lahko zabrisati s kesanjem in z blago mislijo, 
tega ni mogoče zabrisati. Črn madež je na srcu in ostane vekomaj. 
(Ivan Cankar)

Odpustljiv je greh, ki ga je mogoče povedati z besedo, izbrisati ga s 
pokoro. Težak in pretežak, do zadnje ure krvaveč je greh, ki je ostal 
samo v srcu kakor spomin brez besede in brez oblike. Le sam sebi ga 
človek izpoveduje, kadar strmi v noč in mu je odeja na prsih težja od 
kamna. (Ivan Cankar)

»Kaj ti je?« je vzkliknila mati vsa plaha. Nisem si je upal pogledati, 
ker sem vedel, da bi takoj umrl, če bi videl tiste oči, ki so tako zvesto 
izpraševale, da se je človek izpovedal do kraja, ko sam ni vedel kako. 
Ali nagnila se je k meni, vzdignila mi je obraz z obema rokama in videl 
sem jo, vso belo, kakor od milosti božje obžarjeno.
»Mati, joj, mati!«
In izpovedal sem se, kakor pred spovednikom in Bogom samim.
»Dali so mi groš, čisto nov, svetel groš. Pa vam ga nisem prinesel, še 
povedati vam nisem mislil, zapravil sem ga po hudobnem, dateljnov 
sem si kupil! Nič ne bodite jezni, saj bom umrl!«
Takrat se je zgodilo nekaj zelo čudnega. Mati me je prijela narahlo za 
obedve roki, šla je z menoj preko izbe v kot pod razpelo, tam me je 
pokrižala trikrat po vrsti.
»Ti moj fant!« je rekla. Nato je na glas zajokala, sam ne vem zakaj.

To so odlomki iz Cankarjevih Črtic. Cankarjev občutljivi duh se je 
ustavil ob glasu človeške vesti in ob zavesti krivde, greha. Vest je tisti 
glas notranjosti, ki človeku neprenehoma očita krivico, greh, ki ga je 
storil morda že pred davnimi časi; kadar »greh leži na njegovi duši 
težak in velik kakor prvi dan in ga vse solze ne morejo izprati.« Njega 
samega je najbolj pekla nehvaležnost in krivica, ki jo je prizadejal svoji 
materi, katero je sicer ljubil z otroško vdanostjo. 
»Kolikor bolj se je podoba materina pomikala v daljavo, toliko večja je 
bila in sijajnejša,« je napisal.

Franci Bečan

Napovedni koledar:
21. 2. – srečanje za bralce Božje besede
24. 2. – dogodek v dvorani V. Oblaka
25. 2. – svetopisemske urice; moški zajtrk 
27. 2. – 3. 3. – zimske počitnice
1. 3. – pepelnica, skupina za starejše
2. 3. – biblična skupina
3. 3. – prvi petek
4. 3. – prva sobota, srečanje ministrantov
5. 3. – 1. postna nedelja, križev pot na Golem 
Brdu (Karitas)

Ob smrti Antonije Bečan so darovali :
Po 1 sv. mašo: Perčičevi, Šijevi, Petra in 
Janez Zavašnik, Urška Golob Vindiš, zbor 
»Zakaj bi ne pel?«, sestra Silva Jarc z družino, 
Evgenij Paulus z družino, Janez Šušteršič, brat 
Jože, nečakinja Brigita z družino, nečakinja 
Jožica z družino, neimenovani; po 2 sv. maši: 
Osredkarjevi, Milena in Darja; 3 sv. maše: brat 
Tone z družino; po 4 sv. maše: otroci, krajani 
Seničice.

Ob smrti Vinka Kopača so darovali: 
po 1 sv. mašo: Marjan Bukovšek z družino, 
družina Narobe, Janezovi, nečakinja Majda, 
družina Osredkar iz Seničice, Ivan Zadnikar, 
nečakinja Cilka; po 2 sv. maši: Zdešarjevi, 
Bercetovi; 3 sv. maše: brat Zdravko z družino; 
4 sv. maše: vnuk Grega; 5 sv. maš: brat Ivan.

Ob smrti Franca Škofa darovali: 
družina Narobe 1 sv. maša, Cvekovi 2 sv. maši.

Krstna nedelja v februarju
Nedelja, 19. 2., bo krstna. Priprava na zakrament 
sv. krsta bo v četrtek, 16. 2., 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:
11. 2. – 2. skupina (vodja: Martina Turk) in 
birmanci
18. 2. – 3. skupina (vodja: Urška Jenko) in 
birmanci
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
6. 2. 2017

Pavel Miki, muč. 6.30 (kapela) po namenu

Torek
7. 2. 2017

Nika, red. 18.00 (kapela) ++ Ferjančič

Sreda
8. 2. 2017

Hieronim,  red.
Slov. kult. dan, d. p.

18.00 (kapela) + Peter Bonča

Četrtek
9. 2. 2017

Apolonija (Polona) 
muč.

18.00 (kapela) + Vinko Kopač, 7. dan
v zahvalo in priprošnjo 
(oddana)

Petek
10. 2. 2017

Sholastika, red. 18.00 (kapela) + Franc Škof, 7. dan

Sobota
11. 2. 2017

Lurška Mati Božja
Svet. dan bolnikov

10.00 (DSO)
18.00 (cerkev)

za bolnike
+ Anton Mrak, 30. dan

Nedelja
12. 2. 2017

Sir 15,15-20; Ps 
119,1-2.4-5.17-
18.33-34; 1 Kor 

2,6-10; Mt 5,17-37 

6. navadna 
nedelja 
Evlalija, muč.

7.00

9.30
18.00

++ starši Dobnikar 
(Topol)
za žive in rajne farane
+ Jernej Lenarčič

Ponedeljek
13. 2. 2017

Jordan, red. 6.30 (kapela) po namenu (J)

Torek
14. 2. 2017

Valentin (Zdravko), 
muč.

18.00 (kapela) + Vinko Bečan, 30. 
dan

Sreda
15. 2. 2017

Klavdij, red. 18.00 (kapela) + Anton Mrak

Četrtek
16. 2. 2017

Julijana, muč. 18.00 (kapela) + Anton Bohinc, 7. 
dan

Petek
17. 2. 2017

Sedem, ustanov. 
servitov

18.00 (kapela) + Antonija Bečan

Sobota
18. 2. 2017

Flavijan, šk. 10.00 (DSO)
18.00 (cerkev)

++ za rajne
+ Dana Sušnik
+ Martina Lužar, 7. 
dan (oddana)

Nedelja
19. 2. 2017

3 Mz 19,1-2.17-18; 
Ps 103,1-2.3-

4.8.10.12-13; 1 Kor 
3,16-23; Mt 5,38-48

7. navadna 
nedelja
Bonifacij, šk.

7.00
9.30

18.00

za žive in rajne farane
+ Vinko Kopač
+ Peter Šušteršič, r. d.



Tiha maša ob sredah
Sveta maša ob sredah bo tiha. To pomeni, 
da pri maši ne bo ljudskega petja. Ta 
maša je priložnost, da prisluhnemo tistim 
besedilom, ki jih sicer prekrijejo pesmi. 
Besedila so zelo lepa in duhovno bogata. 

Spoštljivo prejemanje obhajila
Vesel sem, da smo pri maši sproščeni in 
da tako pristopamo tudi k obhajilu. Saj 
gre pravzaprav za obhajanje Gospodove 
večerje. Vendar bi po drugi strani rad 
opozoril, da na nekaj stvari včasih 
pozabimo. Pri maši uporabljamo nekvašen 
kruh, ki je zato malce drugačen od tistega, 
ki ga navadno zauživamo. Pa vendar je 
tudi ta kruh hrana, pri evharistiji pa seveda 
hrana večnega življenja, Jezus Kristus sam. 
In ker verjamem, da se tudi po domovih 
učite, da se pri mizi lepo obnašamo in da 
se s hrano ne igramo, vas vabim, da je tako 
tudi pri maši. Jezusovo Telo zaužijemo 
bodisi z jezikom bodisi ga prejmemo na 
roke. V prvem primeru omogočimo delivcu 
obhajila, da položi hostijo na jezik. V drugem 
primeru stegnemo roki, dlan pa položimo 
na drugo dlan. Delivec položi hostijo na 
odprto dlan, nato pa jo z roko, ki ste jo imeli 
spodaj, ponesete v usta. Hostija ima mesto 
samo v ustih obhajanca. Vse drugo je 
skrunitev Najsvetejšega zakramenta, kar je 
velik greh. Čas po obhajilu naj bo, kot smo 
že večkrat poudarili, namenjen pogovoru z 
Jezusom. Bog se zanima za nas, bolj kot 
si mislimo.

Tajništvo ŽPS
V ponedeljek, 6. 2., ob 20.00 bo v pisarni 
župnišča srečanje tajništva ŽPS. Člani 
lepo vabljeni. 

Katehetski sestanek 
V torek, 7. 2., ob 10.00 bo v katehetskem 
kabinetu sestanek katehetov. Kateheti lepo 
vabljeni.

Slovenski kulturni praznik
Kultura - odkrivanje svetega
Mariskateri antropolog je mnenja, da se je 
kultura razvila iz religioznega, iz človekove 
potrebe po Presežnem. Hvaležni smo  
lahko, da kot narod to zavest o človekovi 
potrebi po kulturi ohranjamo s kulturnim  

 
praznikom. Hvaležni smo lahko za bogato 
kulturo, ki jo imamo in da je k razvoju zelo 
pripomoglo tudi krščanstvo. Naši umetniki 
so znali tudi vprašanje o Bogu vplesti v svoja 
dela in tako je danes marsikater Cankarjev 
zapis lahko lepa duhovna obogatitev ali pa 
izpraševanje vesti. Tudi Zdravljica nosi v 
drugi kitici lep poudarek, ko se Prešeren 
vpraša, komi “č’mo” zdravico zapet in nato 
odgovori: 
Bog našo nam deželo,
Bog živi ves slovenski svet,
brate vse,
kar nas je
sinov sloveče matere!
Naj nas kultura obogati, naj nas tudi 
ohrabri, da bomo ponosni, da imamo svojo 
Slovenijo. 

Srečanje Karitas
V sredo, 8. 2., bo po večerni maši v 
prostorih župnijske Karitas srečanje njenih 
sodelavcev. Sodelavci lepo vabljeni.

Kateheza odraslih
V četrtek, 9. 2., po maši in molitvah bo v 
Marijini učilnici redno mesečno srečanje 
kateheze za odrasle. Tudi tokrat bo tema 
evharistija.

Obiskovanje bolnih in ostarelih 
– vabilo za domače

Ob obiskih bolnikov vedno znova vidim, kako 
pozitivno je obhajanje zakramenta spovedi 
in bolniškega maziljenja za njih. Zato želim 
biti bolnim res vselej na razpolago, ne bom 
zameril, če me boste poklicali tudi ponoči. 
Če je le možno in če seveda sporočite, 
bolne obiščem tudi v različnih domovih za 
ostarele ter v bolnišnicah. Tiste, ki imate v 
svoji sredi bolne, vabim, da jih spodbudite, 
da bi prejeli zakramente, vabim vas tudi, da 
poskrbite, da se potem to udejanji. Bog nam 
želi biti blizu, še posebej takrat, ko se zdi, 
da je daleč. Skupaj si zapomnimo – največ, 
kar lahko naredimo za bolne in ostarele, 
posebno za umirajoče, je to, da smo tam in 
da jim omogočimo obisk duhovnika.

Lurška Mati Božja, svetovni dan 
bolnikov

Ob prazniku lurške Matere Božje, 11. 2., 
obeležujemo tudi svetovni dan bolnikov. 
Tudi pri našem bogoslužju se jih bomo 
ta dan spomnili, vaše bolezni, bolečine,  

 
trpljenje in stiske pa bomo položili na oltar, 
v Marijino naročje. Na Brezjah bo sicer 
romanje bolnikov in invalidov, mašo pa bo 
ob 10.00 vodil pomožni škof Franc Šuštar.

Duhovni vikend za bodoče 
birmance

Duhovni vikend za bodoče birmance bo 
potekal od petka, 10. 2., do nedelje, 12. 
2., v Adergasu. Program daje možnost 
izkušnje vere in veselega krščanskega 
življenja. Sestavljen je iz skupnega bivanja, 
petja, pogovora, molitve, dela v skupinah, 
pričevanja, razvedrila, skrbi za skupne 
stvari, obhajanja zakramentov sprave 
in evharistije … in nosi naslov »Kaj pa vi 
pravite, kdo sem?« (Mt 16,15). V nedeljo 
ob 11.00 ste starši vabljeni k zaključni 
sveti maši, nato pa bo preprosta pogostitev 
za vse. Če je mogoče, vas lepo prosimo, 
da prispevate nekaj peciva za ta zaključek.

Seja ŽPS
V ponedeljek, 13. 2., ob 19.00 bo v 
pastoralnem domu redna seja pastoralnega 
sveta naše župnije. Sejo bomo začeli s 
sveto mašo v kapeli sv. Družine. Člani lepo 
vabljeni!

Karitas delitev hrane 
V sredo, 15. 2., od 16.00-17.45 bodo 
sodelavci Karitas v njihovih prostorih pod 
cerkvijo delili higienske potrebščine in 
hrano. 

Duhovni vikend za družine
Vse družine, ki ste se pripravljene nekoliko 
ustaviti, se duhovno poglobiti ter okrepiti v 
odnosih, ste od 17. 2 do 19. 2. povabljene 
na duhovni vikend na Brezje. Program bo 
potekal vzporedno za starše, otroke od 1. 
do 3. razreda ter otroke od 4. do 8. razreda. 
Poskrbljeno bo tudi za varstvo predšolskih 
otrok. Prijave in več informacij pri voditelju 
duhovnega vikenda Juretu Koželju.

Postno romanje
Bliža se letošnje postno romanje, v koledarjih 
si rezervirajte 11. marec. Poromali bomo k 
izvirom našega krščanstva, v Oglej, več si 
preberite na letakih, ki jih najdete na mizici 
za tisk pod korom. 

 
Romanje v Plečnikovo Prago v 

maju
Med prvomajskimi prazniki, 29.4. – 2.5., 
bomo poromali v Plečnikovo Prago. V 
letošnjem letu obeležujemo 145. obletnico 
rojstva in 60. obletnico smrti slovitega 
arhitekta Jožeta Plečnika, ki je pomembno 
zaznamoval tri evropske prestolnice: 
Dunaj, Prago in predvsem rodno Ljubljano, 
ki jo je ustvaril, kot jo poznamo danes. 
Obletnici bomo obeležili na nek način tudi 
s tem romanjem v Prago, kjer si bomo med 
drugim ogledali delo arhitekta Plečnika. 
Lepo vabljeni!

Zahvale
Bog povrni biblični skupini, ki se je udeležila 
svetopisemskega maratona, in vsem, ki 
ste sodelovali na mini svetopisemskem 
maratonu v naši župniji. Nekaj vas je 
vztrajalo od začetka do konca. Hvala vsem, 
ki ste sodelovali pri obhajanju nedelje 
Svetega pisma, hvala veroučencem za 
zvitke Božje Besede, hvala vsem, ki ste 
priskočili na pomoč, da smo pospravili 
jaslice in cerkev: Poldki in Štefanu 
Zavašnik, Minki Mihovec, Ireni in Zoranu 
Kršinar, ključarjema Marku Bečanu in 
Janezu Mraku, družini Bukovšek (Kristini, 
Mihu, Janezu, Mirjam), Roku Vidnarju, 
Gregu Majcnu. Bog povrni vsem, ki kar koli 
dobrega storite v blagoslov župnije. 

Mesec januar:

K Bogu so odšli:
Slavka Štirn (88)
Vinko Bečan (86)
Anton Mrak (90)
Ivana Rihtaršič (90)
Bečan Antonija (88)
Vinko Kopač (76)
Franc Škof (78)
Martina Lužar (73)

Božji otroci so postali:
Krstov ni bilo.


