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LETO BOŽJEGA USMILJENJA

ODPRTA VRATA
Dragi bratje in sestre!

Francoski filozof in literat Jean-Paule Sartre je napisal delo Zaprta vrata. 
V njem opisuje, kako se trije posamezniki znajdejo v peklu, v majhni so-
bici, kjer se vrata ne dajo več odpreti. Ta zaprta vrata so vrata njihovega 
srca. Delo mi je prišlo na misel, saj je papež za letošnje leto razglasil 
leto Božjega usmiljenja, simbolika odprtja pa bo imela povezavo z vrati. 
Odprtimi, seveda. 

»Na praznik Brezmadežnega spočetja bom z veseljem odprl sveta vrata. 
Ob tej priložnosti bodo to vrata usmiljenja. Kdorkoli bo stopil skoznje, bo 
lahko občutil ljubezen Boga, ki tolaži, odpušča in daje upanje.« (Obličje 
usmiljenja 3) 

Papež bo v Vatikanu na praznik Brezmadežne, 8. decembra, odprl sveta 
vrata, zatem pa se bodo vrata posameznih papeških bazilik, katedral in 
romarskih cerkva slovesno odprla na 3. adventno nedeljo. Gre za po-
membno potezo z močno simboliko. Če Sartre svoj pekel gradi na zaprtih 
vratih, želi Cerkev povabiti vse k izviru milosti, s tem da odpira svoja vrata. 
Vendar ne samo simbolično. Jezus namreč pravi: »Jaz sem vrata. Kdor 
stopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in ven in bo našel pašo.« (Jn 10,9)

Vrata, skozi katera vstopamo v območje svetega, v območje nebes, je 
naprej evharistija. Vabim vas, da skupaj pri nedeljskem obhajanju bogo-
služja, pri delavniških svetih mašah, pa tudi pri češčenju Najsvetejšega 
radi vstopamo skozi ta vrata usmiljenja. Vstopna točka vse pastoralne 
dejavnosti v župniji je nedeljska sveta maša. Če smo na viden način zbrani, 
ko je tako lepo, ko je cerkev polna, koliko bolj smo obogateni na duhovni 
ravni. Koliko bolj postajamo drug drugemu ne pekel zaprtih vrat, pač pa 
blagoslov in nebesa odprtih. Naj bo Jezus naša vrata do bližnjega, pred-
vsem do oddaljenih, ranjenih, bolnih, trpečih, umirajočih. 
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Vrata župnijske cerkve in pa-
storalnega doma pa se odpirajo 
za vsakega izmed vas, tudi po 
dejavnostih, ki jih organiziramo. 
Z župnijskimi sodelavci jih pri-
pravljamo zato, ker bi radi, da 
se lahko vsakdo vključi v kakšno 
izmed občestev. Radi bi, da je 
župnija dom. Tega ne počnemo 
zaradi statistike ali odvečnega 
časa, temveč iz dobrohotne že-
lje, da bi mogli začutiti poveza-
nost z Bogom, kot jo je nekoč v 

vsej svoji raznolikosti občutilo izraelsko ljudstvo. Vsak rod je imel znotraj 
ljudstva svoje mesto glede na talente, ki mu jih je zaupal Bog. Tudi zbor 
dvanajsterih je odraz Božje želje, da bi bila njegova Cerkev skupnost 
različnih v edinosti. 

Vrata so odprta tudi z moje strani, predvsem za podeljevanje zakra-
mentov. Poleg oznanjevanja je to prva naloga, ki jo škof zaupa duhov-
niku, ko ga pošlje na župnijo. Zato bi rad, da se skupaj veselimo no-
vih Božjih otrok pri zakramentu krsta; podpiramo birmance v pripravi 
na zakrament birme z molitvijo in zgledom; z veseljem spodbujamo 
mlade, da bi sklenili zakrament zakona; z molitvijo prosimo Boga za 
blagoslov družin in za nove duhovne poklice. Rad bi, da z veseljem in 
brez zadržkov prejemate zakramenta ozdravljenja: sv. spoved in sv. 
bolniško maziljenje. Za slednja dva bom skušal biti kar se da vedno na 
razpolago. Še enkrat pa naj bo najlepše povabilo k župnijski mizi, mizi 
Božje besede, mizi evharističnih Kruha in Vina, k mizi evharistije! Radi 
vstopajmo skozi odprta vrata naše župnije, skozi Kristusa Vstalega!

Jure Koželj, župnijski upravitelj

KATEHEZA O USMILJENJU
Veroučna šola je v svoji osnovi kateheza o Božjem usmiljenju do človeka. 
Z obravnavo različnih resnic naše vere želimo kateheti v otrocih in starših 
okrepiti zavest o zgodovini odrešenja, troedinem Bogu, Jezusu Kristusu in 
večnem življenju, ki nas čaka. Vsi štirje poudarki so izraz Božjega usmiljenja 
do človeka. Zgodovina odrešenja, začenši z Adamom in Evo, z Noetom 
in posebej z izraelskim ljudstvom, razodeva, da Bog človeka po prvem 
grehu ni pustil nemilosti zla, ampak je imel narejen načrt, ki ga dopolnjuje 
Jezus Kristus. Jezus nam je razodel skrivnost o troedinem Bogu: da je naš 
Bog Bog odnosa ljubezni. Ta odnos ljubezni pa je prihranjen za človeka. 
Jezus Kristus je usmiljenje samo, saj se da na razpolago na križu za naše 
grehe. V smrtnem boju in težkih bolečinah ječi za človeka in odpušča z 
besedami: »Oče, odpústi jim, saj ne vedo, kaj delajo.« (Lk 23,34) Vse to, 
da bi nam v svojem usmiljenju priboril večno življenje, da bi mogli z dušo 
in telesom v večnosti slaviti Boga in živeti odnos ljubezni, ki ga je rodil 
odnos brezmejnega usmiljenja. 

V napisanem je le nekaj poudarkov, ki jih 
pri veroučnih urah odkrivamo vsi kateheti z 
isto željo: da bi v otrocih okrepili zavest o 
usmiljenem in dobrem Bogu, ki se za človeka 
zanima. Poleg tega si prizadevamo tudi za 
vzgojo otrok: vzgojo, ki posameznika upo-
števa v njegovem odnosu do skupnosti. Dragi 
starši, veseli bomo, če nam boste pri tej vzgoji 
in krepitvi zavesti pomagali s svojim sodelo-
vanjem, zgledom in molitvijo! 

Matevž Vidmar, dipl. teolog, katehet

Z USMILJENJEM DO LJUBEZNI
Zdi se mi, da si usmiljen takrat, ko Bog to usmiljenje položi vate. Položi pa ga 
 v vsakega človeka malo in potem je naša naloga, da usmiljenje delimo na-
prej z dobrimi deli, s pogovori in odprtostjo. In tako usmiljenje prejmejo tudi 
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novo, po tvojih merilih in zapovedih. Ti si pravi cenilec, naj bom le tebi 
všeč. Kličem te, iščem te, molim te, slavim te! Pridi v vse kotičke mojega 
srca, tudi tiste, ki jih še ne poznam ali jih nočem dati. Papež Frančišek, 
bojiš se telesne bolečine, ne skrbi, samo odpuščaj!

Moj Bog in moj Gospod (ponavljam apostola Tomaža) – nismo ti še dali 
imena, kako to, da ne govorimo o Tebi, pa saj si povsod. Prav nič na tem 
ljubem svetu ni samoumevnega. Pravo ljubezen prepoznamo za nazaj: 
prišel si in me rešil, ko sem obnemogla, že skoraj izgubila upanje, vero 
vate, smisel … Zdaj vem, ves čas si prav zame, z vsemi podrobnostmi: 
zabaven, romantičen, ljubeč, ljubosumno me čuvaš. Hčerka me sprašuje, 
zakaj se spet smejim – aha, ker je Jezus resničen. 

Rada bi te priznala svetu – kot Sveta Trojica z družabnostjo, občutljivostjo, 
deljenjem – moj brat in sestra. Ko se oglasi telo, ko pride trpljenje, pre-
izkušnje, bolezen, osamljenost, umiranje … Ti, moj majhni, nežni košček 
kruha – moja prva in zadnja srečica, otipljivi milostni dar – hočem Ti zaupati. 

In upam si sanjati, da me je usmiljena močna roka 
potegnila k sebi, v zvezdnato pojoče nebo, v svoj 
ljubeč objem neskončne polnosti, moj dom. 

Veselimo se, Bog je čista Ljubezen, glej, prihaja, 
da reši svet! K Tebi dvigamo svoje roke!

članica župnijskega pastoralnega sveta

V DOBRIH DELIH BOG IZKAŽE USMILJENJE
Božje usmiljenje mi pomeni veliko. Z njim se srečam pri sv. maši in ob 
prejemu preostalih zakramentov.

Papež Janez Pavel II. je nedeljo po veliki noči razglasil za nedeljo Božjega 
usmiljenja. Uresničil je Jezusovo razodetje sestri sv. Favstini Kowalski iz l. 
1931, da se tako tudi na zunaj pokaže tesna povezava med skrivnostjo 
odrešenja in Božjim usmiljenjem.

Biti usmiljen pomeni, da se znamo ustaviti ob sočloveku in biti z njim 
sočutni ob njegovi bolečini. Biti usmiljen pomeni biti resnično človek.

tisti, ki nimajo odprtega srca za Boga. To je 
podobno kot pričevanje evangelija. V šoli me 
je marsikdaj sram narediti križ. Ko pa pridem 
domov, se zavem, da bi bilo prav tudi na ta 
način oznanjati vero, ki mi je bila podarjena. 
Če mi izkazujemo usmiljenje drugim, ti vidijo, 
da to dobro dene. In potem oni naprej delijo 
usmiljenje. Bog je po meni izkazal usmiljenje v 
pogovorih. Zelo rada se pogovarjam z ljudmi, 
poslušam njihove zgodbe in jih spodbujam. 
Zato naj nas ne bo sram deliti naprej tistega, 
kar nam je Bog podaril, saj bo tako svet postal 
podobnejši Božji ljubezni.

Doroteja Bizant, birmanka

PRIŠEL SEM, DA OZDRAVIM BOLNE
Tlačila me je mora: šlo je za življenje – preži-
vim lahko le, če imam določeno barvo las in 
kože, prave mere in izklesano telo, obleko po 
novi modi, mladost, zdravje, ljubečega moža, 
pridne in uspešne (vsaj tri) otroke kot na sliki 

z revije, diplome in doktorate, položaj v službi in učinek pri delu, tablico 
hi-tech, zadnji model Mercedesa in hišo, seveda pospravljeno, z rožami, 
vrtom in bazenom v imenitnem kraju; dodatne zahteve zame – vedno na 
mestu, v pozornosti, po pričakovanjih, nezmotljiva, pravih besed, včasih 
bolj moški kot ženska, opaznih vrlin in talentov … V vzdušju tekmovalno-
sti, grabežljivosti, splošnega brezčutja, brezciljnosti, v uživaštvu in z mašili 
pred strahovi, nemočjo ter praznino v sebi in drugih.

Nasmeji me jutranje sonce, hvaležna sem resnici. Spomni me – kaj to tebi 
mar (ko Jezus reče ljubljenemu apostolu Janezu), če imaš vso mojo Lju-
bezen. Vse si ustvaril za življenje, tako mi usmiljeno podarjaš ta trenutek: 
obsvetiš me in prerodiš s svojim Svetim Duhom. Danes hočem začeti na 
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BOŽJE USMILJENJE V NAJINEM ODNOSU
Bog je ljubezen. Tudi med nama je ljubezen, večkrat ra-
njena z besedami (ali umanjkanjem besed) in ne-dejanji. 
Včasih noriva kot ranjena žival, drugič le ječiva in nimava 
moči za pot naprej, tretjič si vse predolgo liževa zadane 
si rane. 

Tudi Božja ljubezen je še in še ranjena. Groza, če bi ob 
tem Bog ravnal zgolj iz svoje pravičnosti! Koliko razloga za vedno nove 
vesoljne potope, Sodome in Gomore ... Na našo, najino srečo pa ravna iz 
svoje ljubezni in se odziva z usmiljenjem. Skozi njegove rane se razliva na 
vsakogar od nas obilo milosti. Njegova bolečina je tako zelo rodovitna. 
Najine puščave spreminja v oaze, najino pomanjkanje v obilje, bolečino 
v veselje. 

Živiva v tem Božjem usmiljenju. Pogled ali misel na križ ali podobo Božjega 
usmiljenja naju nenehno spominja tega in tudi v najtežjih dneh vabi, da 
izkazujeva to usmiljenje tudi drug drugemu, otrokom in bližnjim. 

Bog je Ljubezen in zanjo si prizadevava. On sam daje luč in moč, da 
moreva v njej živeti tudi midva.

Mihelina in Iztok Žebovec, zakonca

VRNITEV IZGUBLJENEGA SINA 
K USMILJENEMU OČETU
Na sliki sem narisal, kako Oče gleda sina, ki prihaja domov. 
Sin prihaja iz daljne dežele, kjer je zapravil premoženje in 
je nastala lakota. Oče se razveseli in sprejme sina. Nato 
pripravi veliko gostijo. V ozadju so mize, tam bodo jedli in 
se veselili, ker je izgubljeni sin prišel domov.

Tudi mi grešimo in se izgubimo, potem pa gremo k spovedi. Tam prizna-
mo in obžalujemo svoje napake. Ker je Bog usmiljen, nam odpusti in nas 
sprejme v svoj objem.

Ko smo na božič l. 2001 blagoslovili kapelo v domu 
starejših občanov, so se v njej začele darovati sv. maše. 
Župnijska Karitas me je povabila, da bi pomagal težje 
gibljivim do kapele. Dobil sem oskrbovance v garsonjerah 
in stanovanjih. Doživel sem kar nekaj prijetnih, pa tudi 
žalostnih zgodb. Ko sem enkrat peljal gospo Almo k maši, 
mi je povedala naslednje: »Tudi v mojem sorodstvu smo 

imeli duhovnika, ki pa so ga žal marca 1945 zverinsko umorili.« Ko sva 
se pogovarjala naprej, mi je povedala, da je bil to Danijel Halas (danes že 
Božji služabnik). Gospa dr. Alma Halas je bila namreč njegova svakinja 
oz. žena mlajšega Danijelovega brata Štefana. V tistem času se je ravno 
začenjal škofijski postopek za ugotovitev njegovega mučeništva. Pred 
tem o Danijelu nisem kaj dosti vedel. Potem sva s to gospo še večkrat 
govorila o tem in spremljala postopek beatifikacije. Žal sta njen spomin 
in razum z leti začela ugašati. A vendar se mi zdi, da so bila vsa najina 
srečanja delo Božjega usmiljenja. Tako lahko Božje usmiljenje postaja vir 
upanja za današnjega človeka.

Vinko Žerovnik, član župnijske Karitas

BREZ USMILJENJA NE BI MOGLA ŽIVETI
Bog človeka išče, čaka, da ga najde in se mu odpre. Ne 
more se me dotakniti, če je moje srce zaprto. Zakaj Bog 
je usmiljenje samo in ni pripravljen na silo vdirati v našo 
dušo, ampak mu moram jaz dovoliti, da se me dotakne, 
če sem še tako velika grešnica. Kaj mi pomenita usmiljenje 
in odpuščanje? Vse v življenju. On je Gospod, ki mu vse 

zaupam. Vsak dan se znova k njemu zatekam in ga prosim odpuščanja za 
svoje grehe, ki jih naredim. On je Usmiljenje, ki se mi oglaša po vesti: da 
mi vedeti, da me čaka v spovednici in mi je zopet pripravljen vse odpustiti. 
Ne znam si predstavljati, da bi mogla živeti brez Božjega usmiljenja. Naš 
Bog je usmiljeni Bog, hvala za njegovo usmiljenje!

Vida Kovačič, članica molitvene skupine
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SKUPINE, KI DELUJEJO 
V ŽUPNIJI

SVETOPISEMSKE URICE ZA NAJMLAJŠE
Voditeljica: Monika Crnič (tel.: 040 208 109, monika.crnic@gmail.com)
Kdaj: vsako zadnjo soboto v mesecu, ob 10.00, od oktobra do maja

Župnija Preska ponuja najmlajšim župljanom (3–6 let) srečanja, ki 
bodo obogatila njihovo otroštvo z lepimi duhovnimi doživetji. Duše malč-
kov so še posebej občutljive za Božje stvari, če jim jih znamo pravilno 
približati. 

Ponudba je namenjena staršem, ki želite otroku omogočiti prijetno dru-
ščino vrstnikov in vzgojo po krščanskih načelih dobrote in nenasilja. V 
teh srečanjih bo otrok na privlačen in njemu primeren način spoznaval 
čudovite zgodbe Svetega pisma, ki bodo obogatile njegovo otroštvo 
z lepimi duhovnimi doživetji. Skozi igro, pesem, ples, likovno ustvarjanje 
in lepo pripoved se bo srečal z zgodbami, ki nam govorijo o Božji dobroti 
in ljubezni. 

MINISTRANTSKA SKUPINA
Voditelj: Jure Koželj s sodelavci (tel.: 051 303 164, zupnija.preska@rkc.si)
Kdaj: ministrantske vaje po župnijskem koledarju

Ministrant z navdušenjem in prizadevnostjo služi Jezusu in je njegov 
prijatelj. Pomaga duhovniku (mašniku) pri sv. maši in drugih liturgičnih 
opravilih. Svoje znanje si ministrant pridobiva z udeležbo pri sv. maši in 
drugih obredih ter s sodelovanjem na ministrantskih vajah, kjer spoznava 
zgradbo bogoslužja. Praktično se usposablja za lepo in pravilno pripravo 
oltarja, darov in mašne knjige, pomoč duhovniku, starejši ministranti pa 
lahko vodijo tudi nekatere molitve in berejo berila.

Prav tako sta usmiljena ati in mami. Vedno me sprejemata in me imata 
rada, čeprav včasih česa ne naredim prav.

Martin Lešnjak, ministrant
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OTROŠKI PEVSKI ZBOR
Zborovodkinja: Marjeta Bizant (tel.: 051 784 127, bizant.marjeta@gmail.com) 
Pianistka: Tina Bečan 

Smo otroški pevski zbor Freske iz Preske. Naš zbor bi lahko na kratko 
opisali kar takole: veliko zabave in petja, malo kričanja in navihanega 
smeha, ure radosti in svete maše otroške svetosti. Pevske vaje bodo vsak 
petek ob 17. uri. Če tudi ti rad poješ, se nam pridruži, veseli te bomo! 

Naše prvo srečanje bo v petek, 11. septembra 2015, ob 17.00 v učilnici 
pastoralnega doma, kjer je obvezna udeležba tudi staršev naših pevcev.

ŠPORTNI KROŽEK
Voditelj: David Šmajc 
(tel.: 040 227 509, david.smajc@gmail.com)

Tudi v letošnjem letu bo za otroke in mla-
dostnike potekal športni krožek. Srečevali se 
bomo od 12. decembra 2015 do 5. marca 
2016. Potekal bo vsako soboto dopoldan ob 
9.30 v telovadnici Osnovne šole Preska.

PRITRKOVALCI
Voditelj: Aleš Starman (tel.: 040 272 937, ales.starman@gmail.com)
Kdaj: prvo srečanje bo v oktobru 2015

Pritrkavanje je igra na zvonove kjer pritrkovalci v ritmičnih vzorcih izva-
bljajo najrazličnejše melodije. S pritrkavanjem se opozarja župljane in širšo 
skupnost na slovesne priložnosti in praznike znotraj cerkvenega leta ter 
hkrati vabi k slovesnim bogoslužjem v župniji. Pritrkavanje je zanimiv del 
glasbene dediščine, ki ga prakticirajo tudi mladi v marsikateri slovenski 
župniji. Da bi se pritrkavanje, ta naša slovenska posebnost, ohranilo, se 
bomo na srečanjih učili pritrkovalskih spretnosti in melodij.

MLADINSKA SKUPINA
Voditelji: Marjeta Bizant (tel.: 051 784 127), Tinkara Bizjak 
(tel.: 031 248 884) in Irena Jamnik (tel.: 031 759 376)
Kdaj: v petek ob 20. uri; prvo srečanje bo 11. septembra 2015

Tedenska srečanja bodo priložnost za 
pogovor o različnih aktualnih temah in 
dogodkih iz našega življenja, spoznava-
nje sebe in drugih, druženje, duhovno 
rast ..., pri čemer se bomo trudili čim bolj 
upoštevati želje in zanimanja udeležencev. 
Srečanja bomo popestrili tudi s skupnimi 
praznovanji, ogledom kakšnega filma, obi-
skom zanimivega gosta ipd. Lepo vabljeni 
tisti, ki ste že obiskovali katero od mladin-
skih skupin, ki sta delovali v lanskem letu, 
in seveda tudi vsi preostali mladi.

SKUPINA ANIMATORJEV
Voditelja: Matic Ivančič in Erika Bizant (oratorij.preska@gmail.com)
Kdaj: med letom po dogovoru, redni sestanki in priprave na oratorij od 
marca naprej

Smo skupina mladih, ki obstaja zaradi našega največjega in najpomemb-
nejšega projekta – poletnega oratorija. Nanj se pripravljamo z več sestanki, 
ki se začnejo marca, in pripravljalnim vikendom, ki po navadi poteka konec 
aprila. Ker se med seboj odlično razumemo, se radi družimo tudi med 
letom ob drugih priložnostih. Na primer na kakšnem pikniku ali druženju v 
mladinski sobi, kjer se pomerimo tudi v namiznem nogometu, namiznem 
tenisu ali samo poklepetamo v prijetnem vzdušju. Če je le mogoče, radi 
priskočimo na pomoč tudi pri pripravi drugih dejavnosti v župniji. Med 
šolskim letom (v adventnem in postnem času) pripravimo tudi dva orato-
rijska dneva, ki sta tematsko obarvana in tako kot oratorij podkrepljena 
z zanimivo igro in glasnim petjem.
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MLADINSKI PEVSKI ZBOR CARPE MUSICA
Zborovodkinja: Ema Gortnar (tel.: 031 399 320, ema.gortnar@guest.arnes.si)

Mladinski pevski zbor župnije Preska z imenom Carpe Musica vodi zboro-
vodkinja Ema Gortnar. Pod njenim vodstvom se enkrat tedensko zbirajo 
mladi, ki jih združujeta veselje do petja in ljubezen do Boga. Pojejo pri 
nedeljskih mašah, občasno tudi na pevskih revijah, župnijskih koncertih in 
porokah. Vsako jesen se veselimo pričetka vaj in potencialnih novih pevcev.

ŽENSKI PEVSKI ZBOR
Zborovodkinja: Ema Gortnar (tel.: 031 399 320, ema.gortnar@guest.arnes.si)

Kmalu po ustanovitvi moškega pevskega zbora se je porodila zamisel, 
da bi moškemu zboru ob bok lahko stopil tudi ženski pevski zbor. Tako 
je predlog romal po župniji, se kristaliziral in zorel, dokler ni končno in 
čisto zares priromal do zborovodkinje Eme Gortnar. Opogumila se je in 
rekla: »Pa poizkusimo!«

Lani konec septembra smo se prvič zbrale. Še same smo bile presenečene, 
ko smo se preštele. Bilo nas je 18 deklet in žena. Kar hitro smo skupaj 
z Emo začele izbirati pesmi, ki bi se jih rade naučile in s katerimi bi se 
predstavile. Začele smo z lažjimi triglasnimi skladbami, (sakralnimi, ljud-
skimi in umetnimi), nato pa smo pod Eminim strokovnim vodstvom naš 
repertoar nadgrajevale. Najraje pojemo živahnejše pesmice, da ne rečemo 
kar nagajive, s katerimi včasih razveselimo in malo ponagajamo članom 
moškega pevskega zbora. Seveda pa se z velikim zanosom lotevamo tudi 
resnejših in včasih malo težjih skladb.

Počaščene smo, kadar smo povabljene v razširjen zbor župnije Preska, kjer 
skupaj s člani mešanega in moškega pevskega zbora s petjem polepšamo 
večji praznik ali slovesnost v župniji. 

S svojo redno udeležbo na pevskih vajah, z dobro voljo in veseljem, ki si ga 
podelimo, ko pridemo skupaj, in z veliko vnemo za učenje vsega novega 
tako bogatimo druga drugo, širimo svoja obzorja in talente, predvsem 
častimo Boga in sebi lepšamo sredine večere.

MOŠKI PEVSKI ZBOR
Zborovodja: Marko Jankovec (tel.: 031 816 771, marko.jankovec@fe.unilj.si) 

Moški pevski zbor Župnije Preska, ki je bil ustanovljen leta 2006 na po-
budo župnika Francija Klopčiča, sestavlja štirinajst pevcev. Pevci pod vod-
stvom Marka Jankovca usvajajo repertoar sakralnih, renesančnih, narodnih 
in umetnih pesmi domačih in tujih skladateljev. Redno pojejo pri liturgiji 
v domači župnijski cerkvi v Preski in ohranjajo tradicijo moškega petja na 
podružničnih cerkvah na sv. Marjeti, pri sv. Trojici in pri sv. Jakobu. Od leta 
2011 redno sodelujejo na območni reviji pevskih zborov in malih pevskih 
zasedb Ljubljana okolica »Naj se sliš'«.

MEŠANI PEVSKI ZBOR
Zborovodja: Evgenij Paulus (tel.: 031 466 562, evgenij.paulus@t-2.si)
Organist: Jože Šušteršič (tel.: 031 234 550, joze.sustersic@siol.net)

Mešani pevski zbor Župnije Preska je stalni zbor župnije, ki sodeluje pri 
nedeljskih in prazničnih mašah vse leto. Ob posebnih oziroma večjih slo-
vesnostih se mu pridružijo še pevke in pevci ženskega in moškega zbora, 
ki del svojih vaj posvetijo skupnemu petju. V mešani zbor pa so vabljeni 
tudi novi glasovi! Vaje se pričnejo 12. septembra in so ob sobotah.
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ŠOLA KITARE
Voditelj: Matevž Vidmar (tel.: 031 311 370, matevz.vidmar@gmail.com)

Učenje kitare je namenjeno vsem tistim, ki bi se radi naučili preigrava-
nja popevk iz različnih tovrstnih pesmaric. Začetni tečaj zajema učenje 
osnovnih akordov in ritmov. Skupina, ki pa se je lani uspešno spoprijela z 
osnovami, bo letos nadaljevala tam, kjer je preteklo leto ostala. V njo ste 
vabljeni tisti, ki nekaj osnov že poznate in bi radi svoje znanje in igranje 
okrepili. Prvo srečanje bo v oktobru.

ŠOLA FLAVTE
Voditeljica: Jerneja Jelnikar (tel.: 041 519 755, jernejabizantales@gmail.com)

Z blokflavto se bomo odpravili na pustolovščino, kjer bomo spoznavali 
različne note, ritme in se naučili znane pesmice. Kakšno pesem bomo 
zaigrali tudi vsi skupaj ali pa pospremili pevski zbor pri sveti maši. Če bi 
se rad pridružil naši pustolovščini, z veseljem pridi na prvo srečanje, ki bo 
9. septembra ob 18.00 v pastoralnem domu.

SKUPINA ZA PARE V SPOZNAVANJU
Voditelja: Marko in Monika Zupanc (tel.: 051 301 008, 
monika.zupanc1@gmail.com), sva magister pedagogike in arhitektka, 
poročena, starša štirih čudovitih otrok, imava rada svoj poklic, srčno 
rada svoje otroke, ljubiva drug drugega in Boga.
Kdaj: vsak četrti četrtek v mesecu 

Prav zato, zaradi ljubezni, bova vodila skupino »Pari v spoznavanju«. V zako-
nu se pari srečujemo z zankami in ugankami, ki jih je včasih lažje, včasih pa 
težje reševati. Veliko lažje je, če se o njih pogovarjamo prej in si postavimo 
določene usmeritve, ki so nam pozneje lahko v veliko pomoč … Iz ljubezni!

Srečevali in pogovarjali se bomo vsak četrti četrtek v mesecu. Začeli pa 
bomo že v oktobru.

Mir in dobro.

ZAKONSKA SKUPINA 1
Voditelj: Jure Koželj (tel.: 051 303 164, zupnija.preska@rkc.si)
Kdaj: vsak drugi petek v mesecu

V zakonski skupini so trenutno 4 pari, poročeni približno 15 let in več. 
Trije pari prihajajo iz preške župnije, en par iz okolice Kranja. 

Dobimo se vsak drugi petek v mesecu ob 20.30 po domovih, srečanje 
pa traja približno dve uri.

Par, ki je gostitelj, pripravi temo srečanja in jo vsaj teden dni prej posre-
duje preostalim parom. Tako se lahko že doma pripravimo, razmislimo in 
pogovorimo z zakoncem. 

Prvi del srečanja je razmišljanje ob določenem odlomku iz Svetega pisma, 
kaj nagovori mene ali naju kot zakonca ali kako to doživljamo v družini. V 
drugem delu srečanja si podelimo svoja razmišljanja in izkušnje na vnaprej 
določeno temo za pogovor (tema je lahko duhovna, partnerska, družinska, 
vzgojna ali pa kar tekoča problematika ipd.). Naš duhovni voditelj je g. 
župnik Jure Koželj. Tako drug drugega bogatimo, poglabljamo zakrament 
svetega zakona in odkrivamo lepote življenja v medsebojnem odnosu.

Srečanje zaključimo s sproščenim klepetom ob skromnem prigrizku in soku.

Vabimo tudi nove, mlajše ali starejše pare, da se nam pridružijo.

ZAKONSKA SKUPINA 2
Koordinatorica: Maja Lešnjak (tel.: 059 711 301)
Kdaj: enkrat mesečno

Našo zakonsko skupino obiskujemo štirje pari iz krajev od Pirnič do Golega 
Brda. Družimo se že 12 let, enkrat na mesec se zberemo pri nekom doma. 
Srečanje pričnemo z uvodno molitvijo. Zatem si podelimo svoje razmišljanje 
in čutenje glede na temo pogovora, ki jo zakonca predhodno skupaj pre-
mišljujeta doma. S svojimi skromnimi pričevanji drug drugemu pomagamo 
na poti vere, medsebojnega spoštovanja, sprejemanja ter vzgajanja otrok. 

Če se čutita nagovorjena, lepo vabljena!
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DRUŽINSKA KATEHEZA
Voditelji: Jure Koželj (tel.: 051 303 164, zupnija.preska@rkc.si), 
katehistinja Mihelina Žebovec in magistra Svetega pisma 
Jana Podjavoršek, starši … (tel.: 031 238 408, 01/361 42 28, 
mihelina.zebovec@gmail.com)
Kdaj: enkrat tedensko v prostorih pastoralnega doma Preska; začetek v 
septembru

Družinska kateheza daje vsej družini priložnost poglabljanja verskega 
znanja in rasti v dobrem. Srečujemo se eno uro na teden. Poteka istočasno 
v več starostnih skupinah, ki jih vodijo župnik in katehistinje, poskrbljeno 
pa je tudi za varstvo najmlajših. Kateheza nadomešča običajen verouk 
vse do priprav na birmo. Pri njej so dobrodošle tudi vse družine, kjer skrbi 
za versko vzgojo le eden od staršev.

KATEHEZA ZA ODRASLE
Voditelj: Jure Koželj (tel.: 051 303 164, zupnija.preska@rkc.si)
Kdaj: vsak drugi četrtek v mesecu po večerni sveti maši; prvo srečanje 
bo v septembru

Pri katehezi za odrasle bomo v letošnjem letu spoznavali zakramente. V 
njih bomo predvsem prepoznavali Božje usmiljenje, ki ga ima do nas Jezus 
Kristus, da nam je zapustil to neizmerno bogastvo svoje navzočnosti. Po 
zakramentih uvajanja namreč Jezus vstopa v naše življenje, po zakramentih 
ozdravljanja ga očiščuje zla, po zakramentih služenja pa nas izpopolnjuje. 
Globlje vsebine pa bomo odkrivali vsak tretji četrtek v mesecu.

SKUPINA BRALCEV BOŽJE BESEDE
Voditelj: stalni diakon Iztok Žebovec (tel.: 040 813 509, 01/361 42 28, 
iztok.zebovec@siol.net)
Kdaj: ob nedeljskih mašah po razporedu bralcev beril, pri mašah med 
tednom pa ste povabljeni, da se prostovoljno javite za branje; bralec se 
javi v zakristiji vsaj 10 minut pred začetkom sv. maše.

Ena od mogočih oblik aktivnega sodelovanja v župnijski skupnosti je tudi 
branje beril pri maši, tako nedeljski kot pri mašah med tednom. Poleg 
ministrantov in pevcev ima služba bralca najvidnejšo in najpomembnejšo 
vlogo med liturgičnimi sodelavci. Posredovanje Božje besede božjemu ljud-
stvu, župnijskemu občestvu je lepo in odgovorno poslanstvo in služenje 
Bogu ter bratom in sestram po veri. Za branje pri nedeljskih in prazničnih 
mašah se dvakrat ali trikrat letno pripravi razpored branja za določeno 
obdobje. Tako vsak bralec ve, kdaj je na vrsti za branje in se na branje 
lahko ustrezno pripravi. Občasno so bralci povabljeni na posebno skupno 
srečanje na škofijski, dekanijski ali župnijski ravni z namenom izobraže-
vanja in/ali duhovnega poglabljanja v svetopisemska besedila, izmenjavi 
izkušenj ter medsebojnega spodbujanja in spoznavanja.

BIBLIČNA SKUPINA
Voditeljica: Marta Štrukelj (tel.: 031 804 476)
Kdaj: vsak prvi četrtek v mesecu po večerni sv. maši

Skupaj beremo Sveto pismo, skupaj 
razmišljamo o njegovem sporočilu in 
skupaj molimo. Pogovor o Božji be-
sedi in o tem, kako Bog po Svetem 
pismu govori meni danes in tukaj. Po 
kapljicah odkrivamo neizmerno boga-
stvo in moč Besede.

In rekla sta drug drugemu: »Ali ni naji-
no srce gorelo v naju, ko nama je po poti 
govoril in razlagal Pisma?« (Lk 24,32)

MOLITVENA SKUPINA – 
ČEŠČENJE JEZUSOVEGA SRCA
Voditelj: Miha Lešnjak (tel.: 041 286 877, miha.lesnjak@gmail.com)
Kdaj: vsak 1. petek v mesecu po večerni maši do polnoči se v cerkvi pred 
Najsvetejšim srečujemo vsi, ki nam je blizu češčenje Jezusovega Srca.
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Evfemija Štorga (informacije: Ivanka Šušteršič 031 393 052)
Kdaj: prvo srečanje za vse skupine bo 15. septembra 2015 po večerni 
sv. maši

Župnijska Karistas Preska organizira telovadbo za vse, ki niso v rosnih 
letih v pomoč večji gibljivosti telesa in proti bolečinam v hrbtu. Telovadba 
bo ponovno potekala od septembra naprej v pastoralnem domu v Pre-
ski. Organizirana bo v dveh skupinah. Prvo skupino bosta vodili Martina 
Jurjevec in izmenoma Ines Iskra. V to skupino vabimo predvsem osebe 
tretjega življenjskega obdobja za zmanjšanje težav zaradi osteoporoze in 
inkontinence. Druga skupina bo vadila pod vodstvom Evfemije Štorga. V 
to skupino vabimo vse na nekoliko intenzivnejšo vadbo – kot je že bila v 
preteklosti v pastoralnem domu. Vadnine ne bo, zaželeni pa so prosto-
voljni prispevki za nagrado voditeljicam in za potrebe župnijske Karitas.

SKUPINA ZA STAREJŠE
Voditeljica: Štefanija Mole (tel.: 041 915 463)
Kdaj: vsako drugo sredo v mesecu; pričnemo septembra

Tudi v letošnjem letu bodo 
v naši župniji potekala sre-
čanja za starejše. Vodila jih 
bo Štefanija Mole, svetoval-
ka v Družinskem svetoval-
nem centru Betanija. Vsako 
srečanje bo trajalo uro in 
pol, dobivali pa se bomo 
enkrat mesečno. V skupini 
se bomo pogovarjali o ža-
lovanju, kako se posloviti 
in odpustiti, o sprejemanju 
bolečine … Govorili bomo o Božji navzočnosti in ljubezni, prijateljstvu ter 
zdravju na telesu, duši in duhu. Po končanih srečanjih bo tudi možnost 
osebnega pogovora.

Človeštvo danes bolj kot kdaj prej potrebuje Božje dobrote, ljubezni in 
usmiljenja. Jezus nas ljubi in hoče rešiti človeštvo, ki je zašlo na stranpoti. 
Želi prenoviti naša srca, da bodo čedalje podobnejša Jezusovemu srcu. 
Želi, da zajemamo iz studencev odrešenja, ker je Njegovo srce neusahljivi 
vrelec žive vode, ob kateri ne bomo nikoli žejni in teče v večno življenje.

Apostol Janez v 19. poglavju evangelija pripoveduje, da je vojak s sulico 
prebodel stran že mrtvega Odrešenika in kako sta tedaj pritekli kri in 
voda. Kri kot znamenje, da se je s tem opravila daritev novozaveznega 
Jagnjeta v odrešenje sveta. Voda kot simbol Svetega Duha ter njegove 
rodovitnosti in očiščujoče moči. Obenem pa oboje kot simbol evharistije 
in krsta. Vsako človeško srce, ki se ga dotakneta kri in voda iz Jezusovega 
srca, se more spremeniti.

Na prvi petek še posebej izročamo Jezusovemu usmiljenemu srcu nas kot 
posameznike, naše družine, župnijo, rajne, Cerkev in ves svet. V molitvi 
pred Najsvetejšim častimo njegovo sveto Srce in ga prosimo, da se nas 
dotakneta kri in voda, neusahljivi vrelec milosti, da bomo kot Božji otroci 
živeli v medsebojni povezanosti, miru in ljubezni.

MOŽNOSTI ZA MOLITEV
Možnosti za molitev so večkrat tedensko:

– vsak dan 5.15–7.00: tiha adoracija v kapeli Sv. družine
– torek in petek eno uro pred sv. mašo: tiho češčenje Najsvetejšega
– četrtek po sv. maši: molitve večernic pred Najsvetejšim
– petek ob treh popoldan: ura Božjega usmiljenja
– vsak prvi petek po večerni sv. maši do polnoči: češčenje Najsvetejšega
– vsako prvo soboto od februarja do junija 2016 ob 7.00: rožni venec na 

fatimski način in posvetitev Marijinemu brezmadežnemu srcu

KARITAS IN TELOVADBA
Voditeljice: fizioterapevtka, višja zdravstvena tehnica Martina Jurjevec, 
profesorica športne vzgoje Ines Iskra, vaditeljica športne vzgoje 
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VEROUČNA ŠOLA

PRVOOBHAJANSKI PROGRAM
Voditelj: Jure Koželj (tel.: 051 303 164, zupnija.preska@rkc.si)
Kdaj: redni verouk in dodatna srečanja v pripravi na prvo sveto obhajilo

V naši župniji otroci sveto obhajilo prvič prejmejo v 2. razredu osnovne 
šole. Priprava na ta praznični dogodek bo poleg rednega obiska nedelj-
ske svete maše in tedenskih veroučnih ur vključevala tudi dodatna 
srečanja, ki so navedena v naslednji preglednici pomembnih datumov. 
K udeležbi na teh srečanjih vabljeni tudi drugošolci (in/ali njihovi starši), 
ki kateheze ne obiskujejo v okviru župnije.

14. oktober 2015 srečanje za starše prvoobhajancev

20.–21. november 2015 prvoobhajanski vikend

10. januar 2016 predstavitev prvoobhajancev v župniji

9. april 2016 dan staršev in prvoobhajancev

20. april 2016 srečanje za starše prvoobhajancev

23. april 2016 prva sveta spoved

5.–7. maj 2016 tridnevnica pred prvim sv. obhajilom

8. maj 2016 prvo sv. obhajilo

22. maj 2016 zahvalno romanje za družine prvoobhajancev k sv. Marjeti

BIRMANSKI PROGRAM
Voditelj: Jure Koželj, Peter Stele (070 714 128) in animatorji 
(tel.: 051 303 164, zupnija.preska@rkc.si)
Kdaj: redni verouk, birmanske skupine in preostala srečanja

Prva in najpomembnejša točka priprave na prejem zakramenta potrditve je 
reden obisk nedeljske svete maše. Od bodočih birmancev se pričakuje 

tudi reden obisk verouka, srečanj birmanske skupine in birmanskih 
maš na prve petke.

Osmo- in devetošolci naj se z aktivnim sodelovanjem vključijo v ži-
vljenje župnije na vsaj enem področju po lastni izbiri. Možne dejavnosti 
so: otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor, branje beril, ministriranje, 
pritrkavanje, biblična skupina, čiščenje cerkve, molitvena skupina in pomoč 
pri katehezi za mlajše veroučence. Birmanci lahko tudi sami predlagajo še 
kakšen način sodelovanja, ki pa ga mora vnaprej odobriti g. župnik. Vsak 
bodoči birmanec bo na začetku šolskega leta povedal, katero področje 
si je izbral, na koncu pa se bo pri voditeljih posameznih skupin preverilo, 
če je bilo sodelovanje tako, kot se pričakuje.

Preostale dejavnosti v pripravi na življenje odraslih kristjanov so tri bir-
manske sobote (19. septembra se bodo udeležili Stične mladih, 14. 
novembra bodo popoldne preživeli v Preski, 12. marca popoldne pa bodo 
tudi birmanci imeli svoj program v okviru »dneva staršev in botrov«) in 
duhovni vikend, ki bo potekal med 22. in 24. januarjem (od petka pozno 
popoldne do kosila v nedeljo).

Med šolskim letom bosta dve srečanji za starše birmancev (13. oktobra 
in 5. aprila), dve predavanji za starše vseh veroučencev (z vzgojno te-
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• V primeru kakršnih koli nejasnosti in težav naj starši stopijo v stik s 
katehetom.

Vabila in spodbude za veroučno leto 2015/2016

• Veroučenci so lepo povabljeni, da se aktivno vključijo v življenje župnije 
kot ministranti, pevci v otroškem pevskem zboru, pritrkovalci ...

• Posamezni razredi bodo enkrat ali dvakrat v veroučnem letu sodelovali 
pri nedeljski sveti maši ob 9.30. Udeležijo naj se je skupaj s svojimi 
družinami.

• Spoved veroučencev bo pred največjima praznikoma, veliko nočjo in 
božičem, organizirana v okviru veroučnih ur, prejem zakramenta sprave 
na začetku in koncu šolskega leta pa naj spodbudijo starši in botri.

• Lepo povabljeni, da naročite reviji Mavrica in Ministrant.
• Na katehetsko nedeljo, 13. septembra 2015, bo pri maši ob 9.30 bla-

goslov šolskih torb. 
• Spodbujamo udeležbo veroučencev pri molitvi rožnega venca v okto-

bru, devetdnevnici pred božičem in šmarnični pobožnosti v maju. 
• V soboto, 28. novembra 2015, bo na oratorijskem dnevu priložnost za 

izdelavo adventnih venčkov.

matiko 18. novembra in z duhovno tematiko 9. marca) ter že omenjeni 
dan za starše, botre in birmance 12. marca. 

NAVODILA IN SPODBUDE OB ZAČETKU VEROUČNEGA LETA

Kateheza za starše veroučencev 1. in 2. razreda

Starši prvo- in drugošolcev boste imeli možnost obiskovanja vero-
uka, ki bo namenjen prav vam, potekal pa bo vzporedno z veroučno uro 
vašega otroka. Na to obliko poglabljanja vere se prijavite ob vpisu svojih 
otrok k verouku. Lepo vabljeni!

Pravila veroučne šole

• Starši otroke (vse, ne samo prvošolcev) vpišejo k verouku 1., 2. ali 3. 
septembra (v torek in četrtek med 16. in 18. uro, v sredo med 17. in 
19. uro) in ob tej priložnosti poskrbijo za nakup učbenikov. Kdor še ni 
vrnil veroučnega spričevala, naj tudi to uredi ob vpisu.

• Redni verouk bomo začeli v ponedeljek, 7. septembra.
• Veroučenci redno obiskujejo veroučne ure in nedeljsko sveto mašo.
• Nedeljska sveta maša je najlepši in najboljši način za srečanje z Bogom. 

Hvalevredna je sicer vsaka druga oblika molitve, vendar ta ne prekaša 
navzočnosti Jezusa Kristusa pod podobo kruha in vina. Zato reden 
obisk nedeljske in praznične svete maše poleg rednega obiska verouka 
spada k temeljni pripravi na prejem zakramentov (evharistija, spoved 
in birma).

• Pri odsotnosti z veroučnih ur je potrebno opravičilo staršev (pisno ali 
ustno), saj se zavedamo odgovornosti, ki jo nosimo, ko nam zaupate svoje 
otroke. Opravičilo naj veroučenci prinesejo najpozneje do naslednje ure, 
še bolje pa je izostanke napovedati vnaprej (npr. po elektronski pošti). 

• Veroučenci k uram prihajajo v copatah, saj si prizadevamo za snažnost 
pastoralnega doma. 

• Veroučenci k uram redno prinašajo učbenik, urejen delovni zvezek, 
preglednico o obisku svete maše s podpisi staršev in pisala.

• Veroučenci sproti delajo domače naloge. Ob morebitni odsotnosti sami 
rešijo naslednjo lekcijo. 
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botrov na krst poteka v župnišču in sicer v četrtek pred krstno nedeljo, v 
poletnem času ob 20.00, v zimskem pa ob 17.00. Za pripravo je potrebna 
predhodna prijava pri župniku. Če starša, ki želita krst otroka, ne živita na 
območju naše župnije, potrebujeta dovoljenje za krst drugod, ki ga izda 
župnik župnije, v kateri živita. Botri pa potrebujejo potrdilo o sposobnosti 
za botra, ki ga prav tako izda župnik župnije, v kateri biva. Boter je lahko 
eden ali pa sta to boter in botra. 

Zakon

Zaročenca željo, da bi sklenila zakrament svetega zakona, posredujeta 
župniku v času uradnih ur. Ženitveni zapisnik mora biti izpolnjen vsaj en 
mesec pred datumom poroke. Zanj potrebujeta samski list, ki ga izda 
župnik župnije, v kateri je bil vsak od njiju krščen, in potrdilo o opravljeni 
pripravi na krščanski zakon.

Bolniško maziljenje

Zakrament bolniškega maziljenja je namenjen vsem, ki so resno bolni, in 
ne samo tistim, ki so tik pred smrtjo. Zato vas naprošam, da s prejemom 
zakramenta ne odlašate. Bolnike in ostarele praviloma obiskuje župnik 
vsak prvi petek v mesecu. Na njihovo željo ali na željo svojcev pa želi biti 
ves čas na voljo, tudi ponoči. Če je le mogoče, se obrnite na župnika 
pravočasno. Bolniki Kliničnega centra v Ljubljani in Onkološkega inštituta 
ter njihovi svojci pa se lahko obrnete tudi na bolniško župnijo, katere 
telefonska številka je: 041 613 378. 

Spoved

Spodbujam vas, da bi zakrament sprave z Bogom prejemali čim pogosteje. 
Za spoved sem vedno na voljo po dogovoru. Redno spovedovanje pa je 
20 minut pred sveto mašo. 

• Med božičem in praznikom Gospodovega razglašenja bo potekala 
trikraljevska akcija. Veroučenci, ki bi želeli sodelovati kot koledniki, naj 
se v začetku decembra javijo svojemu katehetu.

• Na cvetno soboto, 19. marca 2016, se bodo v okviru oratorijskega 
dneva izdelovale butarice.

• Veroučenci bodo posebej povabljeni k počastitvi Jezusa v Božjem grobu 
na veliko soboto (26. marca 2016) dopoldne, razpored molitvenih ur 
po razredih bo objavljen v oznanilih.

• Lepo je, če se celodnevnemu češčenju, ki ga imamo v naši župniji na 
praznik rojstva Janeza Krstnika 24. junija, pridružijo tudi veroučenci in 
njihovi starši.

• Počitniški oratorij v naši župniji bo v letu 2016 potekal med 10. in 15. 
julijem. Vabljeni vsi veroučenci.

Prispevek za veroučno šolo

Družine veroučencev ste povabljene, da delovanje veroučne šole pod-
prete s prispevkom za ogrevanje, kopije in preostali potrebni material. 
Priporočeni znesek je 10 € na družino. Prispevek lahko oddate ob vpisu.

ŽUPNIJSKA PISARNA

Mašni nameni

Naprošam, da predvsem mašne namene, ki so vezani na določen datum, 
oddate samo v župnijski pisarni. Še vedno pa se lahko zgodi, da bo ravno 
na želeni datum v domači župnijski cerkvi darovana maša za pokojnika 
ob 7. ali 30. dnevu. V tem primeru bo maša z vašim namenom na tisti 
dan darovana nekje drugje, pokojnega pa se vseeno spomnimo tudi pri 
domačem oltarju. Seveda vas v tem primeru prosimo za razumevanje. 

Krst

V naši župniji je krstna nedelja vsaka tretja v mesecu, razen če nedelja 
sovpada s kakšnim pomembnim praznikom ali žegnanjem. Krst se obhaja 
po sveti maši, ki je ob 9.30, lahko pa tudi med mašo. Priprava staršev in 
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Kateheti

Ime in priimek Razredi E-naslov Tel. številka
Jure Koželj, župr. 2., 8., 9. kozelj.jure@gmail.com 051 303 164

Monika Mohar 3. vrtnarstvo@hortika.si 041 284 445

Patricia Nosan 1. patricia.nosan@amis.net 031 494 546

Peter Stele 8., 9. 070 714 128

Marta Štrukelj 4., 5. strukelj.ivan@gmail.com 031 804 476

Matevž Vidmar 6., 7. matevz.vidmar@gmail.com 031 311 370

Ani Zdešar 1. ani.primoz@gmail.com 031 208 000, 
01 36 13 174

Mihelina Žebovec družinska 
kateheza

mihelina.zebovec@gmail.com 031 238 408, 
01 36 14 228

Veroučni urnik bo objavljen naknadno v oznanilih.

Učbeniki

1. razred / / /

2. razred Praznujemo z Jezusom zvezek 8 €

3. razred Kristjani praznujemo skupaj zvezek 10 €

4. razred Pot v srečno življenje knjiga
zvezek

8 €
4 €

5. razred Znamenja na poti k Bogu knjiga
zvezek

8 €
4 €

6. razred Skupaj v novi svet knjiga 8 €

7. razred Kdo je ta? knjiga 8 €

8. in 9. 
razred

V življenje 
Claire de Castelbajac: Ustvarjena za srečo

knjiga
knjiga

že imajo od lani 
8 €

Začetek veroučnega leta bo v ponedeljek, 7. septembra 2015. Maša ob začetku 
veroučnega leta pa bo v nedeljo, 13. septembra 2015, ob 9.30.

Sklep veroučnega leta bo 12. junija 2016.


