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Sveto pismo niza čudeže usmiljenja
Sveto pismo je velika pripoved, ki niza čudeže Božjega 
usmiljenja. Vsaka stran je prepletena z Očetovo ljubeznijo, 
ki je vse od stvarjenja dalje želel v vesolje vtisniti znamenja 
svoje ljubezni. Po Svetem pismu, ki ga vera Cerkve ohranja 
živo, Gospod še naprej govori svoji nevesti in ji nakazuje 
pota, ki naj jih prehodi, da bo evangelij odrešenja prispel do 
vseh. 
Primerno bi bilo, da bi vsaka skupnost na eno od nedelj 
bogoslužnega leta obnovila zavzetost za širjenje, poznavanje 
in poglabljanje Svetega pisma; ta nedelja bi bila povsem 
posvečena Božji besedi, da bi razumeli neizčrpno bogastvo, 
ki prihaja iz tega nenehnega dialoga med Bogom in njegovim 
ljudstvom. Naj ne zmanjka ustvarjalnosti, da bi obogatili ta 
trenutek s pobudami, ki bodo poživile vernike, da postanejo 
živa orodja za posredovanje Besede. Zagotovo naj se med 
temi pobudami tudi kar najbolj širi lectio divina, da bi prek 
tega molitvenega branja svetega besedila duhovno življenje 
našlo podporo in rast. Lectio divina na temo usmiljenja bo 
omogočila, da živo izkusimo, kako je sveto besedilo rodovitno, 
če ga beremo v luči celotnega duhovnega izročila Cerkve, ki 
se nujno prelije v oprijemljiva dejanja ljubezni (prim. Benedikt 
XVI., Posin. ap. spodb. Verbum Domini 86-87).
(iz apostolskega pisma Misericordia et misera, št. 7)

Metoda lectio divina zaobjema branje Svetega pisma, 
ki ga spremlja molitev, preko katere se uresničuje notranji 
pogovor. To pomeni, da se preko branja posluša Boga, ki 
govori, in se mu v molitvi odgovarja z odprtostjo srca, ki je 
polno zaupanja. O pomenu lectio divina je zaslužni papež 
Benedikt XVI. zatrdil, da le-ta predstavlja »dolgo ostajanje« 
ob svetopisemskem besedilu, branje in ponovno branje tega, 
tako rekoč »prežvekovanje« besedila, da bi iz njega iztisnili 
ves »sok«, ki hrani meditacijo in kontemplacijo ter nazadnje 
kot življenjski sok prepoji tudi konkretno življenje. Pogoj za 
lectio divina, je še izpostavil Benedikt XVI., pa sta um in srce, 
ki sta razpoložljiva za poslušanje in ju razsvetljuje Sveti Duh, 
ki je navdihnil tudi Sveto pismo. 

(Maksimiljan Matjaž)

Napovedni koledar:
6.2. – tajništvo ŽPS
7.2. – katehetski sestanek
8.2. – slovenski kulturni praznik/srečanje 
Karitas
9.2. – kateheza odraslih
10.2.-12.2. – birmanski duhovni vikend
13.2. – seja ŽPS
15.2. – Karitas delitev hrane
16.2. – priprava na krst
17.2. – 19.2. – duhovni vikend za družine
19.2. – krstna nedelja

Ob smrti Antona Mraka darovali (ker 
je bilo pri pogrebu nejasno prebrano, 
objavljam):
Po 1 sv. mašo: sin Vinko z družino, 
Boštjan in Katja, Mojca z družino, sin Jože 
z družino, Olga in Jože, Marolt Janez in 
Darina z družino, žena Marija, hči Nadka z 
družino, družina Bečan, Perčič iz Kranja, 
Potočnik iz sv. Lenarta, Julka iz Kranja; 
po 2. sv. maši: Klemen in Urša, Monika 
in Matic, sin Marjan z družino, sin Janez z 
družino, Ana z družino, Marko in Marina, 
hči Marinka z družino, sestra Tina, 
zaposleni iz mizarstva Mrak; po 3 sv. 
maše: sin Tone in Mari, sestra Johanca

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.
Možnost duhovnega pogovora v petek 
eno uro pred sv. mašo. Ali po dogovoru.

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:
28. 1. – 6. skupina (vodja: Marta Štrukelj) 
in birmanci
4. 2. – 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
23. 1. 2017

Henrik, duh. 6.30 (kapela) za razsvetljenje v čast 
Sv. Duhu

Torek
24. 1. 2017

Frančišek Saleški, 
šk.-uč.

18.00 (kapela) + Bernarda 
Besednjak, 30. dan

Sreda
25 1. 2017

Spreobrnjenje 
apostola Pavla

18.00 (kapela) ++ Marija in Tomaž 
Benedik

Četrtek
26. 1. 2017

Timotej in Tit, šk. 18.00 (kapela) + Marija Kuralt, r. d.

Petek
27. 1. 2017

Angela Merici, ust. 
uršulink

18.00 (kapela) + Jože Jarc, obl.

Sobota
28. 1. 2017

Tomaž Akvinski, šk. 10.00 (DSO)
18.00 (cerkev)

po namenu
+ Ivana Rihtaršič, 7. 
dan

Nedelja
29. 1. 2017

Sof 2,3; 3,12-13; Ps 
146,6-7.8-10; 1 Kor 
1,26-31; Mt 5,1-12

4. navadna 
nedelja - 
svetopisemska 
Valerij, šk.

7.00

9.30
18.00

+ Antonija Bečan, 
7. dan
+ Marija Krajačič, obl.
za žive in rajne farane

Ponedeljek
30. 1. 2017

Martina, muč. 6.30
(kapela)

v zahvalo

Torek
31. 1. 2017

Janez Bosko ust. 
salezijancev

18.00
(kapela)

+ Marija Sočan

Sreda
1. 2. 2017

Brigita Irska, op. 18.00 (kapela) + Milena Hriberšek

Četrtek
2. 2. 2017

Jezusovo 
darovanje 
v templju- 
svečnica

9.00 (cerkev)
18.00 (cerkev)

+ Anton Mrak
++ Vesna in Stanko 
Petrina

Petek
3. 2. 2017

Blaž, šk.
Prvi petek

16.00 DSO 
(Smlednik)

18.00 (cerkev)
20.00 – 24.00 

češčenje v 
kapeli

sveta maša

++ Franc, Marija in sin 
Branko Trampuš

Sobota
4. 2. 2017

Gilbert, ust.
Prva sobota

7.15 (kapela)
8.00 (kapela)

18.00 (cerkev)

fatimska pobožnost
za duhovne poklice
+ Janez Žagar, obl.

Nedelja
5. 2. 2017
Mal 3,1-4; Ps 

24,7.8.9.10; Heb 
2,14-18; Lk 2,22-40 

ali 2,22-32

5. navadna 
nedelja
Agata, muč.

7.00
9.30

18.00

+ Jože Kovačič, obl.
na čast Sv. Duhu
za žive in rajne farane



Srečanje izrednih delivcev 
obhajila

»Vsemogočni Bog, vir vse milosti in 
blagoslova, naj te blagoslovi za službo 
izrednega delivca svetega obhajila. Ko 
boš bolnikom zvesto delil kruh življenja, 
naj te moč tega zakramenta okrepi, da 
boš vreden priti na nebeško gostijo.« 
Z namenom poglobiti zavest o službi 
izrednega delivca obhajila bomo imeli v 
torek, 24. 1., ob 19.00 v pisarni župnišča 
srečanje izrednih delivcev obhajila.

Sestanek zborovodij 
V sredo, 25. 1., ob 18.30 bo v pisarni 
župnišča sestanek zborovodij vseh 
zborov. Lepo vabljeni.

Svetopisemske urice
V soboto, 28. 1., ob 10.00 bodo v učilnici 
pastoralnega doma svetopisemske urice 
za najmlajše. Prosim, če se zainteresirani 
javite voditeljici Moniki Crnič (040 208 
109; monika.crnic@gmail.com) Lepo 
vabljeni.

Nedelja Svetega pisma: 
“Ljubezen nikoli ne mine” (1 

Kor13,8). 
Nedelja Svetega pisma, letos 29. 1., je 
praznik Svetega pisma. Je dan v letu, ko 
se posebej ustavimo in zahvalimo Bogu 
za dar zapisane Božje besede.
Srečanje v naši nadškofiji na to nedeljo 
bo na Viču, v dvorani Antonovega doma 
ob 15.00. Predavanje bo imel akad. dr. 
Jože Krašovec. Lepo vabljeni. 

Svetopisemski maraton
Kristjani vse Božje delovanje razumemo 
kot utelešenje njegove Besede – in ko 
ta postaja »dogodek« v našem času 
in prostoru, smo deležni Boga. Tak 
dogodek je tudi svetopisemski maraton 
– izmenično, nepretrgano branje 
Svetega pisma, 24 ur na dan. Tu ne gre 
za tekmovanje v hitrem branju Svetega 
pisma, pač pa je prebiranje Božje 
besede hkrati tudi molitev za bralca in 
poslušalce. Beseda “maraton” nakazuje,  

 
da gre za vztrajanje, saj ob Božji besedi 
bedimo teden dni, podnevi in ponoči. 
“Vztrajajte v molitvi, bedite v njej in se 
zahvaljujte”. Kol 4,2
Naša župnija se bo svetopisemskega 
maratona pri sv. Jožefu v Ljubljani 
udeležila v četrtek, 26. 1., od 4.00 do 6.00 
zjutraj. Prijavite se pri ga. Marti Štrukelj 
(tel. 031-804-476). Lepo vabljeni.

Mini svetopisemski maraton v 
naši župniji

Maraton je čudovita priložnost, da se 
župnija poveže in diha Božjo besedo. 
Tako imenovani mini svetopisemski 
maraton bo v naši župniji potekal v petek, 
27. 1., od 18.30 pa do 24.00. Prisluhnili 
bomo čudovitim tekstom iz Tobijeve 
knjige in Visoke pesmi. Od 19.00 do 
20.00 bodo sveto pismo brali bodoči 
birmanci, potem pa vsi zainteresirani. 
Lepo vabljeni, da skupaj vztrajamo v 
poslušanju Božje besede.

Skupina za starejše
Svoje redno srečanje bo imela v sredo, 
1. 2., ob 18.30 skupina za starejše in 
sicer v učilnici župnišča. Skupina je še 
vedno odprta za nove člane. 

Gospodovo darovanje - svečnica
Praznik svečnice bomo 

obhajali v četrtek, 2. 2. Ta dan se 
spominjamo, kako sta Marija in Jožef 
odnesla novorojenega sina v tempelj 
v Jeruzalemu in se zahvalila Bogu. Ko 
jih je videl starček Simeon, je vedel, da 
je Jezus Odrešenik. Vzel je otroka v 
naročje, se zahvalil Bogu in naznanil, da 
bo otrok luč celotnemu svetu. Podobno 
je Boga hvalila prerokinja Ana. 

Svečnica – dan posvečenega 
življenja

Redovnice in redovniki na svečnico 
praznujejo dan Bogu posvečenega 
življenja. Prav je, da se ta dan tudi mi 
Bogu zahvalimo za dar redovništva, 
torej za vse, ki so se zavezali k čistosti, 
uboštvu in pokorščini. 

Blagoslov sveč 
Navada, da na svečnico blagoslovimo 
sveče, je stara, zato je mogoče 
malce izgubila pomen. Včasih smo 
blagoslovljene sveče prižigali predvsem 
ob hudi uri, da bi sveti plamen odgnal 
grozeče oblake, odvrnil strelo in točo, 
prižgejo se tudi ob nevarnosti poplave 
ali pa ob umirajočem. Vabim vas, da 
te navade obnovimo. Svečo pa lahko 
prižgemo tudi ob večerni družinski molitvi, 
ob različnih družinskih praznovanjih! Naj 
bo znamenje blagoslova in želje po Božji 
navzočnosti v naših domovih in življenjih. 
Sveče bodo na voljo v cerkvi, lahko pa 
jih prinesete s seboj.

Na praznik bosta dve sveti maši: ob 
9.00 in ob 18.00. Obe sveti maši bosta v 
cerkvi. Pri jutranji sv. maši bodo navzoči 
tudi otroci našega vrtca. K večerni 
maši posebej lepo vabim birmance in 
prvoobhajance ter njihove družine. Prvo 
sv. obhajilo in birma sta zakramenta, 
ki na poseben način posvečujeta naše 
življenje.

Sveti Blaž, škof in mučenec
V petek, 3. 2., goduje sv. Blaž, ki je 
zavetnik zoper bolezni v grlu in spada 
tudi med 14 pomočnikov v sili. Sprva so 
si verniki na njegov god sami pokladali na 
vrat sveče, blagoslovljene na svečnico. 
Cerkev pa je to kasneje sprejela v 
cerkveni obrednik. Tako duhovnik na 
Blaževo po maši podeljuje vernikom 
Blažev blagoslov, »Blažev žegen« in jim 
ob tem podrži dvoje prekrižanih sveč pri 
vratu ter moli molitev.

Prvi petek v februarju
V petek, 3. 2., obhajamo prvi petek v 
mesecu februarju. Ta dan bom obiskoval 
bolne in onemogle po domovih. Kdor bi 
poleg tistih, ki jih že redno obiskujem, še 
rad obisk duhovnika, naj mi to sporoči. 
Vabim vas k obhajanju pobožnosti 
prvega petka (spoved, obhajilo in 
molitev). Češčenje po sv. maši bo do 
20.00 v cerkvi, nato do 24.00 v kapeli. 
Takoj po maši bo molitvena ura za 
posvečene Jezusovemu srcu, ob 20.00  

 
bo v kapeli molitvena ura za duhovnike, 
ob 21.00 pa za družine. 

Prva sobota
Sobota, 4. 2., je prva v februarju. 
Prva sobota je posvečena češčenju 
brezmadežnega srca Davice Marije. Ob 
7.15 bo v kapeli fatimska pobožnost, ob 
8.00 pa maša za duhovne poklice.

Srečanje ministrantov
V soboto, 4. 2., bo srečanje za ministrante. 
Srečanje bomo začeli s sv. mašo ob 
8.00. Tema srečanja bo ministriranje 
in izpostavitev Najsvetejšega. Prosim 
vas za zanesljivo udeležbo. Po vajah 
bo sledil šport. S seboj imejte primerno 
športno opremo in obutev. Dosedanji in 
novi ministranti lepo vabljeni.

Duhovni vikend za birmance
Približuje se birmanski vikend v 
Velesovem, ki bo potekal od petka, 
10. 2., do nedelje, 12. 2. Birmance in 
starše vabim, da si ta vikend rezervirajo, 
da bomo lahko skupaj poglabljali naš 
odnos z Bogom v pripravi na obhajanje 
zakramenta birme. 

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 7. 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. 
Predvidoma bomo poromali k izvirom 
našega krščanstva, v Oglej, več si 
preberite na vmesnem listu. 



Duhovno branje Svetega pisma 
Preden začnem brati, stopim pred križ, se umirim (odpustim) in pokličem Gospodovega 
Duha. Duhovna priprava: odpoved malikovanju, zasužnjenosti, osebni neurejenosti, grehu. 
Človekova pripravljenost spreobrniti se je merilo razumevanja Svetega pisma (=duhovne 
inteligence). Od takšnega branja Božje besede ne greš nespremenjen.

LECTIO
Zavest, da berem Božjo besedo: Božje govorjenje v zgodovini.
Ponovno se naučiti brati; branje je lahko tudi vaja v askezi (post), v občutljivosti; gre za vzgojo 
duha. Po navadi se bere preveč površno, »na pamet«, se spregleda veliko podrobnosti in 
se ostaja pri lastnih mislih in predstavah. Spoznavanje literarnega pomena teksta je zelo 
pomemben pogoj za vstop v Duha besede, potrebno vzeti resno vsako besedo, uporabljati 
razum, spomin, čute ... Potrebno je večkrat prebrati izbrani odlomek, dokler ne izstopijo 
nosilni elementi.

MEDITATIO
Meditacija je proces poglabljanja prebranega. Pomeni dojemati prebrano BB s pomočjo BB 
same. S pomočjo razuma in osebne duhovnosti prodiramo do globljega razumevanja in 
prekritega pomena; iskanje ključne besede in povezovanje le-te!
Ne gre za občutke ali spontane nagibe, ampak je to veliko bolj stvar razuma – inteligence. 
Bralec ostaja pri tekstu in ga želi globlje doumeti. Se z njim sooči. Branje je odkrivanje 
drugega, je vzpostavljanje odnosov. Ko vstopam v tekst, prihaja do srečevanja dveh zgodb: 
zapisane in moje. Zgodba – slika – krik po prostoru!
Odkrivati mora medsebojne odnose v tekstu! Hkrati ko bralec prodira v tekst, prodira tudi v 
sebe samega. Po Božji Besedi deluje Bog sam v nas (Mr 4,26sl.). Ohranjati pozornost do 
nje! (V prispodobi pomeni meditacija stiskanje grozdja, ki je bilo pri branju nabrano!).
Zastavljati si vprašanje: Kje se je kaj podobnega pri meni že zgodilo? Raziskujem svoj 
spomin, izkustva, občutje. V luči te Besede pregledujem svoje dogodke. Kdaj so se prebujali 
podobni občutki? Iz svojih izkušenj želiš potrditi resničnosti besedil.

ORATIO
Ko okusiš resničnost besede, se začneš pogovarjati z Besedo: začneš moliti: hvala, zahvala, 
molitev skesanosti, želja po novem začetku, evharistična molitev, slavilna molitev itd. 
Počasi v meni oblikuje želja, ki me izpolnjuje … »odkrivam edino pomembno«.

CONTEMPLATIO
Zrenje: celostno gledanje; vdor Božjega v zgodovino! Zrenje – gledanje Križanega in Vstalega 
v zgodovini; zrenje novega človeka! Ostajati v Besedi, z Gospodom; počivati v besedilu 
z ljubeznijo; okušati Besedo, greti se ob Božji prisotnosti. Kontemplacija je pot v izkustvo 
Boga, ki jo je sposoben vsak človek! Kontemplacija nastopi, ko se množica občutkov, misli 
in molitev zlije v gledanje Kristusove podobe in njegove skrivnosti. Pomeni pustiti, da nas 
Bog ljubi, da me gleda.


