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Postna spodbuda – imeti pogled Svete 
Trojice

2. postno nedeljo smo bili pri sveti maši priča čudovitemu dogodku, ki se je 
zgodil na gori Tabor. Tam je Jezus svojim učencem razodel svoje Božje 
veličastvo. Vse to z namenom, da bodo lahko odslej vsak trenutek  svojega 
življenja razpoznavali znotraj te vizije – tudi trpljenje in smrt. To je naš trajen 
izziv: svoj način razmišljanja oblikovati po Njegovem načinu, svoj način čutenja 
čim bolj približati Njegovemu, svoj način govorjenja čim bolj priličiti Njegovemu 
in si v obnašanju in delovanju čim bolj prevzeti Njegov stil bivanja na zemlji. Ali 
drugače, kot smo začeli, da s človeškimi očmi spremljamo dogajanje okoli sebe, 
vidimo enako zunanjost mi in On, a pomembneje je, ali enako zaznavamo 
resničnost, ki je za zunanjostjo. To resničnost smo sposobni zaznavati, če 
bomo svoje življenje, dogodke in situacije gledali s konca oziroma iz nebes. 
Ob tem lahko hitro obupamo in si rečemo: »To ni mogoče.« Bratje in sestre, 
je mogoče! Po resničnosti krsta, ko je v nas začel rasti novi človek, kot pravi 
apostol Pavel, je ta pogled mogoč. Novi človek je s Kristusom že skrit v Bogu. 
Torej mi smo v Bogu. In sedaj od tu, torej iz Boga glejmo svoje življenje, dogodke, 
situacije … Najprej pa seveda sebe! Kako Bog, ki je sv. Trojica, gleda name? 
»Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Nisem prišel klicat pravičnih, 
ampak grešnike.« (Mr 2,17) Tako me Bog vidi. Bog na reko zla, ki je poplavila 
tudi mene, odreagira z ljubeznijo, tako da pošlje svojega Sina. V življenju to 
resničnost doživljamo znotraj težkih, bolečih dogodkov, situacij … Korenina 
greha izhaja iz človeka samega in iz hudobnega duha. Bog je ustvaril svet z 
določenimi zakonitostmi. V stvarstvu vlada red. In ko človek s svojimi odločitvami 
vnese nered, se pojavijo bolečine, trpljenje, zlomljeni odnosi, ranjenosti … Bl. 
Anton Martin Slomšek je to primerjal z dogajanji v naravi – nered v ozračju 
povzroča orkane, ki povzročajo katastrofe, nered v osrčju zemlje povzroči 
potrese, ki rušijo na površju zemlje. Nered v človeku pa povzroča bolečino 
in trpljenje. Ta nered je greh in vse, kar je nasprotno Božji zamisli o človeku. 
Kakor narava sama odreagira na nered, tako je tudi v odnosih med ljudmi. 
Ni treba Bogu »kaznovati«, ampak naravne zakonitosti same odreagirajo. A te 
naravne zakonitosti so za človeka koristne, če jih zna brati. Zakaj nas boli, če 
se spečemo? Ker je to za nas koristno. Brez te bolečine bi bili že vsi pohabljeni. 
In zakaj notranje trpljenje in bolečine, ki si jih zadajamo med seboj, v duši in v 
duhu? Tudi to je koristno, saj nam to sporoča, da se je nekje v nas ali okoli nas 
zgodilo nekaj, kar je proti redu. Lahko odreagiramo napačno, se umaknemo, 
udarimo nazaj, se jezimo, sovražimo ali pa odreagiramo drugače, po zgledu 
sv. Trojice – z ljubeznijo, dobroto, ki rodi usmiljenje in odpuščanje. Imeti ta uvid 
v dogodke sveta je za kristjana nekaj bistvenega. Recimo: »Glej, Jezus, ti me 
imaš rad, jaz pa tebe. To ti pokažem z majhnimi konkretnimi dejanji ljubezni. 
Tisto težko v današnjem dnevu bom daroval za bolne, za ženo, za moža, za 
otroke, za Cerkev! Za določen namen se bom odpovedal cigareti, kavi, televiziji, 
računalniku.« Bratje in sestre. Verjamemo v to duhovno resničnost? Da imajo 
moja konkretna dejanja ljubezni do Boga vpliv na druge in dogodke sveta. 
Verjamem, da ima Bog moč? Dajmo, pogumno nadaljujmo sveti postni čas in 
dvigajmo duhovno temperaturo sveta. Zaradi enega mojega dejanja ljubezni bo 
nekoliko večja.

Jure Koželj, župnik

Napovedni koledar:
10. 4.-12. 4. – spovedovanje pred 
prazniki
10. 4. – seja ŽPS
12. 4. – srečanje Karitas
13. 4. – veliki četrtek
14. 4. – veliki petek
15. 4. – velika sobota
16. 4. – velika noč Gospodovega 
vstajenja

Krstna nedelja v aprilu
Nedelja, 23. 4., bo krstna. Priprava 
na zakrament sv. krsta bo v četrtek, 
20. 4., ob 20.00 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., 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:
25. 3. – 2. skupina (vodja: Martina 
Turk) ob 7.00
1 .4.  – 3. skupina (vodja: Urška 
Jenko) ob 7.00
8. 4. – 4. skupina (vodja: Andreja 
Bečan) ob 9.00
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
20. 3. 2017

Klavdija, muč. 6.30 (kapela) + Bernik Anica

Torek
21. 3. 2017

Nikolaj iz Flue 18.00 (kapela) + Jože Krmelj, obl., god 
in r.d.

Sreda
22. 3. 2017

Lea, spk. 18.00 (kapela) + Jože Bečan, god

Četrtek
23. 3. 2017

Rebeka, red. 18.00 (kapela) + Stanislava Bukovšek, 
obl.

Petek
24. 3. 2017

Katarina Švedska, 
red.

17.30
18.00 (cerkev)

križev pot (2. in 3. r.)
+ Alojz Bukovšek, obl.

Sobota
25. 3. 2017

Gospodovo 
oznanjenje

10.00 (DSO)
18.00 (cerkev)

po namenu (J.)
++ Anton in Marija 
Komatar

Nedelja
26. 3. 2017

1 Sam 16,1.6-7.10-
13; Ps 23,1-6; Ef 

5,8-14; Jn 9,1-41 ali 
9,1.6-9.13-17.34-38

4. postna 
nedelja - 
laetare

7.00
9.30

15.00
19.00

+ Marija Bezlaj, obl.
+ Marija Šušteršič, 
god, r.d.
križev pot GB: ŽPS
za žive in rajne farane

Ponedeljek
27. 3. 2017

Rupert, šk. 6.30 (kapela) za trpeče zakonce

Torek
28. 3. 2017

Bojan, kn. 19.00 (kapela) + Vinko Bečan

Sreda
29. 3. 2017

Bertold, red. 19.00 (kapela) ++ Jožefa in Karel 
Kočar, obl.

Četrtek
30. 3. 2017

Amadej, kn. 19.00 (kapela) + Franc Bizant, obl.

Petek
31. 3. 2017

Benjamin, muč. 18.30

19.00 (cerkev)

križev pot (4., 5. in 6. 
razred)
+ Pavel Antolin, obl.

Sobota
1. 4. 2017

Irena in Agapa, muč. 10.00 (DSO)
19.00 (cerkev)

++ za rajne
++ Franc in Marija Jarc, 
Vaše 20

Nedelja
2. 4. 2017

Ezk 37,12-14; Ps 
130,1-2.3-4.5-6.7-8; 
Rim 8,8-11; Jn 11,1-
45 ali 11,3-7.17.20-

27.33-45

5. postna 
nedelja – Tiha 
nedelja

7.00

9.30

15.00

19.00

v priprošnjo Svetemu 
Duhu
 + Angela Praprotnik, 
obl.
Žlebe: dekanijski križev 
pot
za žive in rajne farane



Teden družine
Teden družine je letos med nedeljo, 19., in 
soboto, 25. 3. Letos želimo posebej izpostaviti 
vlogo mož in očetov v družini. Ohrabrimo 
može, da letos prav oni dajo pobudo za 
družinsko molitev, poskrbijo, da doma v tem 
tednu vsak večer skupaj zmolijo npr. eno 
desetko ali običajno večerno molitev.

Predavanje za starše 
veroučencev

V torek, 21. 3., ob 19.00 bo v Jožefovi učilnici 
predavanje za starše veroučencev vseh 
razredov veroučne šole. Naslov predavanja 
bo: »Branje Svetega pisma v družini«. 
Predavala nam bo s. Rebeka Kenda.

Križev pot veroučencev
V petek, 24. 3., vodijo pobožnost križevega 
pota veroučenci 1., 2. in 3. razreda. Lepo 
vabljeni, da skupaj premišljujemo pot našega 
odrešenja.
     

Dopolnimo spoznanja
V petek, 24. 3., ob 19.00 v dvorani Valentina 
Oblaka bo predavanje iz cikla: “Dopolnimo 
spoznanja”  Predaval bo g. Vitomir Gros pod 
naslovom “Manj znano ozadje slovenske 
osamosvojitve”.
Predavanje bo odlično dopolnilo prejšnjih 
predavanj in bo osvetlilo nekaj zamolčanih 
in prikritih dogajanj, ki so bila za nadaljnji 
razvoj ključnega pomena. Predavatelj bo 
v nadaljevanju predstavil tudi zanj značilne 
psihološke reakcije Slovencev v času 
osamosvajanja in izpeljavo projekta za 
uveljavitev prave usmeritve javnega mnenja, 
ki ga državljani težko razumejo. 

Srečanje ministrantov
V soboto, 25. 3., ob 9.00 bo srečanje 
ministrantov. Srečanje bodo praktične 
vaje ministriranja v svetem velikonočnem 
tridnevju. Prosim za zanesljivo udeležbo. 
Dobimo se v zakristiji. 

Dan staršev in prvoobhajancev
V soboto, 25. 3., bo od 14.00 naprej v naši 
župniji potekal »dan za prvoobhajance in 
njihove starše«. Dan bomo zaključili s sveto 
mašo. 

Križev pot na Golem Brdu
Na 4. postno nedeljo križev pot na Golem  

 
Brdu ob 15.00 vodijo člani ŽPS. Lepo 
vabljeni.

Premik ure na poletni čas v 
nedeljo, 26. 3.

Prehod iz zimskega na poletni čas se letos 
zgodi v nedeljo, 26. 3. Na ta dan moramo ob 
2. uri zjutraj ure premakniti za eno uro naprej, 
torej na 3. uro, s čimer bomo prešli na poletni 
čas. Vse večerne svete maše bodo ob 19.00. 
Večerna sveta maša 4. postne nedelje bo že 
ob 19.00. 

Karitas – delitev hrane
V sredo, 29. 3., od 17.00 do 18.45 bodo v 
prostorih Karitas pod cerkvijo razdeljevali 
hrano in higienske potrebščine. Prosilci lepo 
vabljeni.

Družinska maša v Rahelinem 
vrtcu

V kapeli sv. Družine bomo imeli v petek, 
31. 3., ob 16.00 družinsko sveto mašo, pri 
kateri bodo navzoče družine, katerih otroci 
obiskujejo naš župnijski vrtec.
 

Križev pot veroučencev
V petek, 31. 3., vodijo pobožnost križevega 
pota veroučenci 4., 5. in 6. razreda. Lepo 
vabljeni, da skupaj premišljujemo pot našega 
odrešenja.

Postni večer
V petek, 31. 3., bo ob 20.00 v dvorani 
Valentina Oblaka postni večer z naslovom 
»Jakobova pot v Sloveniji«. Ob fotografiji 
nam bosta to romarsko pot sv. Jakoba 
predstavila Helena in Franc Štefanič. Lepo 
vabljeni!

Dekanijski Izlet ministrantov
Dan V soboto, 1. 4., bomo z ministranti 
naše dekanije odšli na izlet v Prekmurje. 
S turističnim vlakcem se bomo peljali po 
doživljajskem parku Vulkanija (sprehod skozi 
lavino cev, odkrivanje skrivnosti vulkanskega 
podzemlja, interaktivni spust v globino 
vulkana (6000 m), spoznavanje nastanka 
vesolja in življenja na Zemlji skozi 3D film 
ter doživetje izbruha goričkega vulkana) in 
po geološkem muzeju, razstavi fotoknjig, 
črne keramike in drugih izdelkov. Spoznali 
pa bomo tudi postopek predelave usnja v 
Lednarjevi usnjarni. Turistični vlakec nas bo  

 
odpeljal na panoramsko vožnjo po hriboviti 
vulkanski pokrajini, kjer spoznavamo tudi 
naravne in kulturne značilnosti zahodnega 
dela Goričkega, ki so mu pečat pustili izbruhi 
najmlajšega vulkana na Slovenskem. Ustavili 
se bomo v kamnolomu bazaltnega tufa, 
kjer bomo poiskali kristal olivin, nato pa si   
ogledamo še največji grad na Slovenskem – 
grad Grad, s 365 sobami, grajskim parkom 
in legendo o zmaju. Za konec obiščemo še 
župnijsko cerkev Marijinega vnebovzetja v 
Gradu. Prispevek za izlet po osebi znaša 15 
eur. Ministranti se prijavijo pri meni (župniku). 

Oljčne vejice
Na tiho nedeljo, 2. 4., boste lahko pred 
cerkvijo oz. v cerkvi pod korom dobili oljčne 
vejice za cvetno nedeljo. Vaši darovi bodo 
namenjeni za obnovo cerkva v Istri, od koder 
so nam pripeljali oljke.

Dakanijski križev pot pri sv. 
Marjeti

Na 5. postno nedeljo, 2. 4., ob 15.00 bo 
po poti k cerkvi sv. Marjete potekal tako 
imenovani dekanijski križev pot. Letošnji 
križev pot je sestavila Simona Jezeršek po 
posinodalni spodbudi papeža Frančiška. Po 
poti se bomo ustavili ob štirinajstih postajah, 
skozi katere bomo odkrivali, kako nas Bog 
ljubi.  
 

Tajništvo ŽPS
V ponedeljek, 3. 4., ob 20.00 bomo imeli 
sestanek tajništva ŽPS v pisarni župnišča. 
Lepo vabljeni člani.

Delavniške maše v cerkvi
Z aprilom bomo imeli zopet redne delavniške 
maše v cerkvi, razen ponedeljkove in 
prvosobotne pobožnosti. Tako da bo v torek, 
4. 4., maša že v cerkvi. 

Katehetski sestanek
V torek, 4. 4., ob 10.00 bomo imeli v 
katehetskem kabinetu katehetski sestanek. 
Kateheti lepo vabljeni.

Skupina za starejše
V sredo, 5. 4., ob 19.30 bo v učilnici župnišča 
srečanje skupine za starejše. Srečanja vodi 
ga. Štefanija Mole, svetovalka v Družinskem 
centru Betanija. Srečanje traja uro in pol. 
Skupina je vedno odprta za nove člane.

 
Spovedovanje pred prazniki
• Spoved veroučencev
V tihem in cvetnem tednu bo potekalo 
spovedovanje veroučencev pred prazniki. 
Spovedovanje bo potekalo v času rednega 
verouka:
Dan Razred
Četrtek, 6.4. birmanci
Petek, 7. 4. 6. r.
Ponedeljek, 
10. 4.

4. r., 5. r., birmanci

Torek, 11. 4. 3.r.
Sreda, 12. 4. birmanci

V času velikonočnega tridnevja in na 
velikonočni ponedeljek ni rednega verouka.

• Spovedovanje mladih
Z mladimi (tudi 9. r.) se bomo v soboto, 
8. 4., zvečer po večerni sv. maši udeležili 
dekanijskega spovedovanja mladih v Podutiku. 
Odhod izpred župnišča bo takoj po maši.

• Spovedovanje pred prazniki
Na cvetno nedeljo od 16.00 dalje bo v cerkvi 
potekalo spovedovanje. Od 17.00 dalje bodo 
na voljo tudi tuji spovedniki.

• Spovedovanje v DSO
V domu starejših bom spovedoval in obiskoval 
bolne v torek (11. 4.) in sredo (12. 4.) 
dopoldne.

Prvi petek v aprilu
Petek, 7. 4., je prvi v aprilu. Ta dan bom 
obiskoval bolne in onemogle pred prazniki. 
Kdor bi poleg tistih, ki jih že redno obiskujem, 
še rad obisk duhovnika, naj mi to sporoči. 
Takoj po maši bomo zmolili litanije Jezusovega 
srca ter obnovili posvetitev Jezusovemu srcu. 
Nato bo v dvorani Valentina Oblaka postni 
večer. Češčenje pa bomo nadaljevali ob 22.00 
pa do 24.00 v kapeli. Vabim vas k obhajanju 
pobožnosti prvega petka: spoved (velja 
velikonočna), zadostilno obhajilo, molitev.

Prva sobota
2. 4. je prva sobota. Zjutraj ob 7.15 bo v kapeli 
molitev častitljivega dela rožnega venca na 
fatimski način. Ob 8.00 bo v kapeli sv. maša 
za duhovne poklice.



Postni večer z eksorcistom p. Petrom Vrabcom 
V petek, 7. 4., ob 20.00 bo v dvorani Valentina Oblaka tretji postni večer. Gost tretjega 
postnega večera bo eksorcist p. Peter Vrabec, ki bo predaval o svojih izkušnjah, ki jih 
je doživel ob številnih srečanjih s hudim duhom, ki še vedno deluje in ne omaga. Hudič 
dela in se trudi, da bi nas pogubil, pa čeprav ne vedno zelo odkrito – največkrat deluje 
prikrito, vendar, kot uči naša vera, proti hudemu duhu nismo nemočni: Cerkev nas je 
opremila z mnogimi orožji ter nam dala mnogo priprošnjikov in zaščitnikov v angelih in 
svetnikih. 

Postni oratorijski dan 
V soboto, 8 .4., bo od 9. do 13. ure v pastoralnem domu potekal oratorijski dan. 
Na njem se bomo poglobili v skrivnosti velikega tedna in velikonočnih praznikov ter 
naredili butarice in druge izdelke z velikonočno tematiko, manjkalo pa ne bo tudi petja, 
bansov in iger. Vsi osnovnošolski otroci lepo vabljeni. Prijavnice bodo v kratkem na 
voljo pri verouku in na spletni strani župnije.

Začetek velikega tedna 
Prvi dan velikega tedna je cvetna nedelja, ko bogoslužje poudarja Jezusov slovesni 
vhod v mesto Jeruzalem. Ljudje so ga pričakali z oljčnimi vejami in cvetjem ter 
pozdravljali: „Hozana na višavah, blagoslovljen je kralj judovski, ki prihaja v imenu 
Gospoda.“ Da bi tudi mi to podoživeli, se bomo ob 9.30 zbrali pred župniščem, 
blagoslovili zelenje ter se s procesijo spomnili Jezusovega slovesnega vhoda v 
Jeruzalem. Da bi laže začutili, da smo prav mi tisti, ki na trenutke Jezusa častimo 
z radostnimi vzkliki, in da smo prav mi tisti, ki že v naslednjem trenutku vpijemo: 
»Križaj ga, križaj ga!«, vas vabim, da pri procesiji sodelujemo z butaricami, petjem 
in procesijo, ki se bo kot lansko leto vila mimo župnišča, šole, po ozki poti ob 
pastoralnem domu proti cerkvi. Blagoslov zelenja bo pri vseh svetih mašah.

Pobožnost križevega pota
Na cvetno nedeljo, 9. 4., ob 16.00 bo pobožnost križevega pota v župnijski cerkvi. 
Vodili ga bodo zakonci župnijskih zakonskih skupin.

Vabilo k vpisu v Rahelin vrtec
Rahelin vrtec – hiša otrok Montessori vabi starše predšolskih otrok k vpisu v program 
predšolske vzgoje za leto 2016/17.
Predšolsko vzgojo izvajamo za otroke 1-3 in 3-6 let po metodi Marie Montessori.

Romanje v maju 29. 4. – 2. 5.
Še vedno so prosta mesta  za na romanje v Prago. Lepo vabljeni, da se čimprej 
prijavite. Več o romanju si lahko preberete na internetni strani župnije Preska.



Ponedeljek
3. 4. 2017

Sikst I., pp-muč. 6.30
(kapela)

++ rajni duhovniki

Torek
4. 4. 2017

Izidor Seviljski, šk. 19:00 + Janez Jeras, 30. dan 
+ Alojzija Bizant, obl. (oddana)

Sreda
5. 4. 2017

Vincencij, duh. 19:00 ++ Andrej in Renata Bovhan, obl.

Četrtek
6. 4. 2017

Viljem, op. 19.00 po namenu

Petek
7. 4. 2017

Herman, red.
prvi petek

16.00 (DSO)
18.30
19.00

sveta maša
križev pot
+ Frančiška Polenšek

Sobota
8. 4. 2017

Julija, red.
prva sobota

7.15
8.00 (kapela)

19.00
20.00 Podutik

fatimska pobožnost
za duhovne poklice
za zdravje, v zahvalo 
dek. spovedovanje mladih 

Nedelja
9.4. 2017
Iz 50,4-7; Ps 

22,8-9.17-18.19-
20.23-24; Flp 2,6-11; 

(Procesija) Mt 
21,1-11; (Pasijon) Mt 

26,14-27,66 ali Mt 
27,11-54;

6. postna 
nedelja 
– Cvetna 
nedelja

7.00
9.30

16.00
16.00 – 20.00

19.00

za žive in rajne farane
++ Terezija in Vinko Zdešar
križev pot v žup. cerkvi 
spovedovanje
+ Ivana Rihtaršič


