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PASTORALNO LETO RADOST 
LJUBEZNI

ŽUPNIJA: DRUŽINA DRUŽIN
Dragi bratje in sestre!
Letošnje pastoralno leto bomo v Cerkvi na Slovenskem obhajali pod na-
slovom »Radost ljubezni«, pred očmi pa bomo ves čas imeli istoimensko 
papeževo apostolsko spodbudo, ki jo je napisal pod vtisom obeh sinod o 
družini. Iskreno se veselim tega pastoralnega leta, ko bomo v naši župniji 
poseben pomen dali družinskemu oz. župnijskemu praznovanju. 

Navdih za to najdemo prav v omenjeni spodbudi. Papež takole zapiše: 
»Hkrati pa je tudi prav, da prekinemo vsakdanjo rutino s kakim praznova-
njem, da ne bi izgubili zmožnosti praznovanja v družini, se veseliti praznič-
nega obhajanja lepih doživetij. […] Če znamo praznovati, ta sposobnost 
obnavlja energijo ljubezni, jo osvobaja enoličnosti in vsakdanje navade 
napolnjuje z barvo in upanjem.« (AL 226)* Obnoviti energijo ljubezni, 
navade napolniti z barvo in upanjem! Kakšne svetle besede v povabilu 
našega papeža, ki ga tako očetovsko skrbi za naša življenja, za našo 
vsakdanjost! 

Obarvati naše župnijsko življenje pa je naloga, ki si jo bomo skupaj zadali, 
saj smo družina družin. »Cerkev je družina družin, ki jo življenje vseh 
domačnih 'Cerkva' stalno bogati. […] V tem pogledu je danes za Cerkev 
dragocen dar gledati medsebojno povezanost med družino in Cerkvijo: 
Cerkev je dobrina za družino, družina je dobrina za Cerkev. Ohraniti ta od 
Gospoda prejeti zakramentalni dar ne vključuje samo posamezne družine, 
temveč tudi krščansko občestvo v celoti.« (AL 87) Družina družin smo 
kot župnija! Zato letos vabimo prav vse, tudi tiste, ki morda čutite, da ne 
pripadate nobeni družini ali pa da je vaša družina vse prej kot družina, 

*  Citate iz papeževe posinodalne apostolske spodbude Amoris Laetitia  
(Radost ljubezni) označujemo s kratico AL.
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da skupaj zaživite z nami družinsko 
župnijsko življenje. »Domišljijske 
predstave o idilični in popolni lju-
bezni, ki ne upoštevajo spodbud za 
njeno rast, so brez vrednosti. Nebe-
ška predstava o zemeljski ljubezni 
pozablja, da je najboljše tisto, kar 
še ni bilo doseženo, vino, ki zori s 
časom. […] Bolj zdravo je z realiz-
mom sprejeti meje, izzive ali nepo-
polnosti in poslušati klic k skupni 
rasti; ljubezen spodbujati k zorenju 
in skrbeti za trdnost zveze, ne gle-
de na vse, kar se lahko zgodi.« (AL 
135) Naše župnije ne sestavljajo 
popolne družine, tudi kot župni-
ja nismo popolni. Je pa pričujoča 
knjižica vabilo realnih družin, ki se, 
vsaka po svoje, soočajo s svojimi 
problemi, stiskami in težavami. Po-
vabili smo jih, da nam predstavijo, 
kako kot ena izmed družin naše žu-
pnijske družine doživljajo prazno-
vanja, ki se dogajajo v posameznih 
mesecih. V prvem delu imate tako 
letos za vsak posamezen mesec izpostavljeno eno župnijsko praznovanje. 
Naj bodo ta pričevanja iskreno vabilo k župnijski družinski mizi, k našemu 
oltarju, kamor ste vsi prav zares vabljeni. »To mora biti umeščeno v okvir 
najdragocenejšega prepričanja kristjanov: prepričanja o Očetovi ljubezni, 
ki nas podpira in spodbuja, ki je bila razodeta v popolni izročitvi Jezusa 
Kristusa, ki živi med nami in nas usposablja, da se skupaj spoprijemamo 
z vsemi težavami in vsemi fazami življenja.« (AL 290) 
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V drugem delu knjižice imate predstavljene posamezne dejavnosti, h 
katerim se lahko vključite in tako na različne načine obogatite svoje in 
tudi župnijsko življenje. V tretjem delu je nekaj navodil glede veroučne 
šole, v zadnjem delu pa se lahko seznanite, kako je s prejemom posa-
meznih zakramentov. Predvsem glede slednjega bi rad poudaril, da sem 
za podeljevanje zakramentov, predvsem dveh zakramentov ozdravljenja: 
bolniškega maziljenja in zakramenta spovedi, vedno z veseljem na voljo! 
Duhovno zdravih družin in posameznikov si izredno želim! Prosim vas, 
poskrbite za to z rednim prejemanjem teh dveh zakramentov, seveda v 
povezavi s sveto evharistijo in redno molitvijo!

»Radost ljubezni, ki jo živijo družine, je tudi velika radost Cerkve.« (AL 1) 
Zaživimo v tem pastoralnem letu družine to radost ljubezni: radost ljube-
zni v družini, radost ljubezni v družini družin, v naši župniji, praznujmo 
in veselimo se skupaj!

Jure Koželj, župnik
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ELIZABETA IN MARIJA: DRUŽINA, ŽUPNIJA, CERKEV 
V RADOSTI LJUBEZNI
Z naslovnice letošnje knjižice pastoralne dejavnosti nas pozdravlja vitraj 
župnijske cerkve, ki prikazuje edinstveno srečanje med teto Elizabeto in 
Božjo Materjo Marijo. Izbrali smo ga za motiv, saj neverjetno lepo in polno 
prikazuje naš namen letošnjega leta, saj gre tudi pri njiju pravzaprav za 
radost ljubezni!

Srečanje družin

Ko Elizabeta zasliši pozdrav Marije, se dete v njej veselo zgane, Elizabeta 
postane polna Svetega Duha in njena usta začno izgovarjati notranje 
veselje: »Blagoslovljena!« (Lk 1,41−42) V prvi vrsti gre za pristno srečanje 
dveh družin, dveh pravzaprav preizkušanih družin, saj se en mož srečuje 
z nemostjo, drugi pa je razmišljal o skrivni ločitvi. V tem srečanju se kljub 
težavam, ki jih nosita noseči materi, izraža prava radost ljubezni. V pape-
ževi istoimenski spodbudi lahko najdemo konkretizacijo tega dogodka: 
»Mala jedrna družina se ne sme zapirati proti razširjeni družini, h kateri 
pripadajo starši, strici in tete, bratranci in sestrične in celo sosedje. V tej 
veliki družini lahko kdo potrebuje pomoč ali vsaj družbo ali znamenje 
naklonjenosti ali prenaša hudo bolečino, ki kliče po tolažbi. Današnji in-
dividualizem včasih pelje k temu, da se ljudje umikamo v varno manjše 
gnezdo in doživljamo druge kot nadležno nevarnost. Ta osamitev pa ne 
povečuje miru in sreče, ampak zaklepa srce družine in ji jemlje življenjsko 
širino.« (AL 187) Odprta vrata tete Elizabete, odprti roki Matere Marije 
naj bodo naše vodilo v letošnjem letu, da bi moglo postati srečanje družin 
v radosti ljubezni.

Srečanje župnije

V srečanju Elizabete in Marije moremo zreti prvovrstno srečanje župnije 
v njenih še povsem bledih, a že dokaj jasnih potezah. Srečanje takratne 
duhovnikove družine s tesarjevo (»kleriki« in »laiki«), srečanje med osta-
relo teto in veliko mlajšo Marijo (»starejši« in »mlajši«) nam kaže, da je 
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v življenje župnije pravzaprav vpet vsak, saj je vsak vpet tudi v družino, 
na tak ali drugačen način, četudi se čuti osamljenega. Papež v 202. točki 
svoje spodbude citira sklepni dokument sinode o družini: »Najpomemb-
nejšo vlogo v družinski pastorali ima župnija, ki je družina družin, v kateri 
se prispevki malih občestev, gibanj in cerkvenih združenj medsebojno 
usklajujejo.« Srečanje med Janezom Krstnikom in Jezusom pa nam, ki 
smo župnija Janeza Krstnika, na poseben način kaže na najbolj bistveno: 
župnija je srečanje družin z Jezusom Kristusom. Veselje našega župnij-
skega zavetnika ob srečanju z Odrešenikom Jezusom Kristusom naj bo 
naša spodbuda, da bi se uresničilo srečanje župnije z Jezusom Kristusom 
v radosti ljubezni. 

Srečanje Cerkve

V srečanju Elizabete, ki nosi Janeza Krstnika, in srečanju Marije, ki prinaša 
Kristusa, je na nek način že uresničenje Cerkve, katere bistveno poslanstvo 
je, da v svet prinaša Kristusovo veselo novico – evangelij, ki je sam na sebi 
radost Ljubezni. K zrenju tega veselega oznanila nas vabi papež: »Pred 
družinami in v njihovi sredi mora vedno znova odzvanjati prvo oznanilo, 
ki je najlepše, največje, najprivlačnejše in hkrati najbolj potrebno in mora 
biti v središču evangelizacije. Gre za najpo-
membnejše oznanilo, ki ga moramo vedno 
znova na različne načine slišati in v taki ali 
drugačni obliki vedno znova oznanjati. Kajti 
nič ni trdnejšega, globljega, varnejšega, bolj 
strnjenega in modrejšega kakor to oznanilo; 
in celotna krščanska vzgoja je v prvi vrsti 
poglabljanje kerygme.« (AL 58) Okrepljeni 
smo s spodbudo župnijskega zavetnika, ki je 
bil prvi glas vpijočega v puščavi (Mt 3,3), da 
bi tudi mi postali glas evangelijskega veselja 
in bi se v nas moglo uresničiti srečanje Cerkve 
v radosti ljubezni.

Matevž Vidmar, teolog in katehet



8

LETOS ŠE POSEBEJ VABIMO

MOLITEV ROŽNEGA VENCA PO DRUŽINAH
Vemo, da je v Novi zavezi govor o »Cerkvi, ki se zbira v hiši« (prim. 
1 Kor 16,19; Rim 16,5; Kol 4,15; Fil 2). Življenjski prostor družine se 
je spremenil v domačo cerkev, v kraj evharistije, navzočnosti Kristusa, 
sedečega za isto mizo. V Razodetju je prikazan nepozaben prizor: »Glej, 
stojim pri vratih in trkam. Če kdo sliši moj glas in vrata odpre, bom vstopil 
k njemu in bom večerjal z njim in on z menoj« (Raz 3,20). Tako je opisana 
hiša, ki sprejema v svojo notranjost Božjo navzočnost, skupno molitev in 
zato Gospodov blagoslov. (AL 15)

Tako papež Frančišek začenja svojo apostolsko spodbudo, ki se ji letos 
v polni meri posvečamo. Da pa ne bi ostalo le pri praznih besedah na 
papirju, pred vas postavljam izziv: si upate postati hiša, ki sprejema v 
svojo notranjost Božjo navzočnost, skupno molitev in zato Gospodov 
blagoslov? Še več. Si upate odpreti vrata in v notranjost povabiti svoje 
sosede in znance ter jih povabiti k molitvi rožnega venca ter se potem z 
njimi še malce podružiti? Želel bi si, da bi se v vsakem delu naše župnije 
(Golo Brdo, Medvode, Preska Seničica, Vaše, Žlebe) opogumila vsaj ena 
družina. Vem, da to zahteva veliko poguma. Zato bo za začetek dovolj, da 
povabite nekoga, ki mu zaupate. Če boste s tem drug drugega opogumili, 
verjamem, da se bo vabilo širilo, da bo vstopil tudi kdo, ki nam je malo 
manj znan … a vendar je tvoj in moj brat oz. sestra v Kristusu. Res iskreno 
povabilo k tovrstnim »družinskim molitvenim skupinam«. 
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DRUŽINSKA KATEHEZA
Družinska kateheza je učinkovita metoda in v veliko pomoč mladim star-
šem, da se zavejo svojega poslanstva oznanjevalcev evangelija v lastni 
družini. (Sklep sinode o družini, Relatio Finalis 70; AL 287)

Pri družinski katehezi poskrbimo za celostno rast v veri vseh članov dru-
žine: za starše, veroučence, poskrbljeno je tudi za varstvo najmlajših. K 
enournemu tedenskemu srečanju vabimo tudi družine, kjer le eden od 
staršev skrbi za versko vzgojo. Veseli bomo novih članov! Naj kot vabilo 
služi izkušnja ene izmed družin: 

… Sredi natrpanega delovnega tedna, hitenja in razmišljanja o vsem, kar 
je še potrebno postoriti, se ravno po službi ustavimo, zajamemo zrak in 
svoj čas kot družina posvetimo Njemu in ne samo nam. Preusmerimo misli 
in smo preprosto hvaležni, da nam je dano, da lahko sooblikujemo našo 
lastno ter skupno duhovno pot. Tkemo niti povezanosti, tako z drugimi 
družinami v župniji kot med seboj z željo, da smo drug drugemu v oporo 
pri krepitvi zaupanja, da je »dobro, tako kot je« …

Družina Starman Alič

Voditelji: župnik Jure Koželj (tel.: 051 303 164, zupnija.preska@rkc.si), 
katehistinja Mihelina Žebovec (tel.: 031 238 408, 01 361 42 28, mihelina.
zebovec@gmail.com) in magistra Svetega pisma Jana Podjavoršek, starši 

Kdaj:  torek ob 17.30 (z začetkom v septembru)  v prostorih pastoralnega 
doma Preska
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PRAZNUJMO KOT DRUŽINA 
DRUŽIN

SEPTEMBER: KATEHETSKA NEDELJA, 11. 9.
Vsakič, ko se peljem k verouku, molim za otroke, ki jih bom učila.

Verjamem namreč, da jaz govorim, Bog pa nagovarja; jaz pokažem smer, 
Bog pa vodi po poti; jaz se trudim biti odprta, Bog pa objema; te otroke 
spoznavam, Bog pa jih pozna v najglobljem bistvu. Zato sem samo katehet, 

ki pred vsako uro izroča otroke Bogu.

Katehetska nedelja mi pomeni 
slovesnost, pri kateri to naredimo 
skupaj. Izročamo duhovnika, sebe, 
starše, otroke in veroučno leto v 
Božje roke.

Ani iz družine Zdešar

OKTOBER: ŽEGNANJSKA NEDELJA, 9. 10.
To je dan, ki ga primerjam s praznovanjem svetega krsta, ko smo postali del 
Božjega občestva. Danes čutim hvaležnost našim prednikom, da so postavili 
to prebivališče Boga med nami. Hvaležna sem Gospodu, da lahko pridem 
k njemu na obisk in pogovor, kjer vedno znova okrepim upanje in pogum. 

Praznovanje pa hkrati pomeni tudi 
druženje, zato sem hvaležna, da se 
lahko skupaj z ostalimi verniki zahvali-
mo. Da lahko skupaj molimo, pojemo 
in prosimo Gospoda, da bi bil vedno 
med nami in nas blagoslavljal! 

Tanja iz družine Bezlaj
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NOVEMBER: ZAHVALNA NEDELJA, 6. 11.
Proti koncu »morskega« dopusta me je preseneti župnikov telefonski 
klic: »Želel bi, da napišete, kaj vaši družini pomeni praznovanje zahvalne 
nedelje ...« slišim na drugi strani ...

Ampak kako naj se prestavim v čas, ko se narava počasi umirja in pripra-
vlja na zimski počitek zdaj, ko vse prekipeva od rasti, ko poletna vročina 
prestavlja počitniške in dopustniške dni v najvišjo hitrost ... Kako naj pišem 
v imenu družine, saj so fantje že v tistih letih, ko se osamosvajajo in po 
malem rahljajo prvotne vezi in ustvarjajo nove – lastne …

Ko pa ob sončnem zahodu obsedimo ob morju in občudujemo umetnino 
Stvarnika, se zavem, da je naše življenje sestavljeno iz samih malih za-
hvalnih nedelj ... V sebi to hvaležnost prav gotovo občutimo, vendar jo 
premalokrat tudi ubesedimo.

Naše življenje je sestavljeno iz drobnih tihih in glasnih želja, ki jih poskuša-
mo uresničiti – sebi in našim bližnjim, včasih so naše želje tudi globalne …

Postavljamo si bližnje in daljne cilje, ki jih želimo doseči. In ko se nam želje 
izpolnijo, ko so cilji doseženi, je čas tudi za hvaležnost in za zahvalo. Pa, 
žal, mnogokrat nanjo pozabimo.



12

Zahvalna nedelja je tako za vsakega posameznika kot za družino prilo-
žnost, da se zahvalimo za vse, kar vsak dan znova prejemamo – za vse 
lepo in dobro in pa tudi za vse preizkušnje in trpljenje.

Hvaležni bodimo:

za dar življenja in novega jutra,
za mir in domovino,
za vero in dvom,
za prijatelje in nasprotnike,
za smeh in solze,
za uspehe in poraze,
za zdravje in bolezen,
za začetke in konce,
za sonce in oblake,
za družino in prijatelje,
za delo in počitek,
za poti in cilje,
za družbo in samoto,
… ,
za vse delce, ki sestavljajo mozaik našega življenja.

Minka iz družine Ivančič

DECEMBER: BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE 
MARIJE (SPREJEM NOVIH MINISTRANTOV), 8. 12. 
Praznik Marijinega brezmadežnega spočetja naši družini še do nedavnega 
ni pomenil nič posebnega. Marijinih praznikov je itak toliko, da – roko na 
srce – če bi se poglobljeno ubadali z vsakim … včasih preprosto ne gre. J 
Čeprav je Marija krstna zavetnica dveh tretjin ženskega dela naše družine, 
nobenega godu ne praznujemo na ta dan. Ker je praznik, gremo k maši 
in to je to. A lani se je stvar nekoliko spremenila …

Ob selitvi za kakšnih 114 km smo poleg hiše, šole in še česa zamenjali tudi 
župnijo. In že kmalu nato se je prvi od fantov drzno podal v ministrantske 
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vode. Ker je nad asistenco kazal navdušenje, se mu je hitro ob bok postavil 
še drugi. Dan uradnega sprejema se je bližal in kazalo je, da se naš tretji 
poba ekipi le ne bo pridružil. A nekaj dni pred slovesnim dogodkom je 
popustil (ali poprijel, kakor želite). Kocka je padla. No, ali pa se je le pri 
nas pojem »dolgčas« nehal povezovati s sveto mašo.

Večer sprejema je po zaslugi gospoda župnika bil zelo slovesen. Zabavno 
je bilo ob majhnih pingvinih videti naše tri pobaline, kako rahlo negotovo, 
a ponosno pristopajo k oltarju. In to je bil večer praznovanja, 8. december, 
dan Marijinega brezmadežnega spočetja!

Ugotavljamo, da je ta datum zelo prikladen za stvar, kot je sprejem novih 
ministrantov, saj gre za praznik novega začetka. To je dan, ko se spomni-
mo na celo novo zavezo, katere začetek je (takoj za Zaharijevo družinico) 
prav Marija, ki je prav takrat začela biti, obstajati. In tako smo s tem dnem 
vsi opogumljeni za nov začetek.

Družina Kavčič
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JANUAR: NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA 
(PREDSTAVITEV PRVOOBHAJANCEV), 8. 1. 
V naši župniji s praznovanjem nedelje Jezusovega krsta sovpada tudi pred-
stavitev bodočih prvoobhajancev. V moji družini bo praznovanje teh dveh 
dogodkov imelo še večji pomen, saj bo med otroki, ki se bodo predstavili, 
tudi naš najmlajši član. Ko se vprašam, kako lahko povežem ta dva do-
godka med seboj, ju primerjam in premišljujem o vplivu na mojo družino, 
pridem do nekaj spoznanj.

Vemo, da se vsako leto z nedeljo Jezusovega krsta zaključi liturgična doba 
božičnega časa. Hkrati se s tem dogodkom tudi prvič srečamo z Jezusovo 
odraslo dobo oziroma z njegovim javnim delovanjem. Na dan predstavitve 
se otroci javno predstavijo stopijo iz »neopaznega« življenja tako kot Je-
zus na dan svojega krsta. Zanimivo je tudi dejstvo, da je po krstu Jezusa k 
Janezu prihajalo vse več ljudi, ki so zanj slišali in so hoteli spremeniti svoje 
življenje in se poboljšati. Tako bodo tudi naši otroci, ki se bodo celo leto 
pripravljali na srečanje z Jezusom, ki se bo v podobi kruha z njimi združil, 
vedno znova prihajali in Jezusa prejemali in se z njim povezali, s tem pa 
postajali pobožni in pošteni kristjani.

Ob krstu Jezusa ob Jordanu se oglasi Božji glas, ki pride iz nebes: »To 
je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje!« Ja, po krstu smo Božji 

otroci, med seboj bratje in sestre v Kristusu. 
Naši bodoči prvoobhajanci pa so mala jagnje-
ta, ki jih lahko vsi bratje in sestre z molitvijo 
in prošnjami podpiramo, da ostanejo tempelj 
Svetega Duha, da imajo delež pri bogastvu 
Božje ljubezni in pri večnem življenju.

Sv. krst je velik dar, dar življenja, ki ga moramo 
sprejeti in z njim odgovorno ravnati. Naj bo 
praznik Jezusovega krsta za nas in za naše pr-
voobhajance velik dar življenja in velika milost.

Družina Bokan
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FEBRUAR: JEZUSOVO DAROVANJE – SVEČNICA, 2. 2.
Po zgledu Simeona in Ane, ki sta noč in dan darovala svoje življenje za 
judovski tempelj, smo naredili kratek intervju z Urško in Ivanom Jenkom, 
ki skrbita za okolico župnišča in cerkve, hkrati pa sta na razpolago tudi 
za drugo delo, ki ga nikoli ne manjka. 

Kaj vam pomeni darovanje?
Urška: Če gledam iz svojega življenja, se mi zdi, da je življenje eno samo 
darovanje. Tisti, ki živi samo za sebe, ima življenje prazno. Gre za da-
rovanje v družini, zakoncu, otrokom, potem pa tudi širši skupnosti po 
darovih, ki ti jih je Bog dal. Saj Sveto pismo pravi: »Zastonj ste prejeli, 
zastonj dajajte«, iz tega izhajaš. 

Vam ob delu v župniji kdaj zmanjka časa za osebne stvari?
Urška: Ob času, ki ga namenim za delo v župniji, mi ne zmanjkuje časa 
za osebno življenje. Poleg tega mi življenje iz vere da tako psihično kot 
fizično moč, tudi takrat, ko je težko. 

Kako doživljate delo, ki ga opravite v župniji?
Ivan: Kar naredim za Cerkev pa tudi za druge, rad naredim in to naredim 
z veseljem. 

Kako vam uspe biti vedno doseglji-
vi? Ali kdaj čutite stisko s časom, 
ko usklajujete župnijsko delo z 
osebnim?
Ivan: Moja navada je, da če je 
nekaj za postoriti, je to najbolje 
narediti takoj in ne zavlačevati 
in čakati. Čas si moraš vzeti za 
tisto, kar je v župniji pomembno, 
saj čas za delo doma potem prav 
tako ostane. 

Urška in Ivan, družina Jenko
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MAREC: PEPELNICA, 1. 3. 
Iz vrveža pusta nas pepelnična 
sreda povede v postni čas. Čas, v 
katerem smo še posebej pozorni 
na medsebojne odnose in stik z 
Bogom. 

Na pepelnično sredo sklenemo, 
čemu se bomo v postnem času 
odrekli in čemu posvetili več časa.

Otrokoma je pepelnična sreda všeč, 
saj jima odpade zadnja ura pouka 
in imajo v tem času mašo.

Naju pa stavek: »Prah si in v prah se povrneš,« opomni na minljivost 
življenja.

Prah na čelu me pomirja in vabi k Bogu. Pomirja zato, ker se skrbi v Bož-
jem objemu spreminjajo v prah. Vabi k več. Je povabilo k čutenju Božje 
prisotnosti v sebi in drugih.

Pepelnična sreda nas tudi spodbuja k zahvaljevanju za vsak dan, ki nam 
je bil naklonjen in k prošnji za Božji blagoslov.

Družina Ferjančič

APRIL: VELIKA SOBOTA  
(MOLITEV OB BOŽJEM GROBU), 15. 4. 
Pri Božjem grobu vse utihne. Jezus po obsodbi in trpljenju umre. Na Gol-
goti se je razbesnel človeški greh do te mere, da je človek križal Jezusa. 
Božji sin je umrl in položili so ga v grob. Čemu biti navzoč ob grobu v 
samoti in tišini? Kako otrokom, mladostnikom predstaviti, približati pra-
znik velike sobote?

Pri nas doma razpelo – križ položimo leže na omaro ter ga pokrijemo s 
prtičkom, kar predstavlja božji grob. Ob njem se zberemo in smo tiho. 
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Zavedamo se lastne minljivosti, tudi 
mi bomo umrli. Zatem se Bogu za-
hvalimo, da nam je podaril svojega 
Sina. Zahvalimo se Jezusu, da se je 
za odrešenje naših grehov žrtvoval. 
Zmolimo še kakšno molitev in za-
ključimo.

Otrokom veliko pomeni tudi sku-
pna molitev po razredih v cerkvi. 
Martin je rad sodeloval pri straži ob 
Božjem grobu. 

Ker na veliko soboto doma že zadi-
ši po »žegnu«, se nam lahko zgodi, 

da pozornost usmerimo le k pripravi velikonočnih jedi. Potrebno se je 
odločiti, si vzeti čas za navzočnost ob božjem grobu. Kjer v molku, spo-
kojnosti in veri slutimo vstajenjsko luč.

Družina Lešnjak

MAJ: ŠMARNICE, 1.–31. 5. 
Meseca maja narava oživi, trava ozeleni in zacvetijo šmarnice, ki nas spo-
minjajo na šmarnično pobožnost, ki je lepa spodbuda za poglobitev vere 
in ljubezni do Boga in naše matere Marije.

V tem času po naših cerkvah odmevajo Marijine pesmi in litanije, z branjem 
»šmarnic« pa spoznavamo tiste, ki so svoje življenje posvetili Bogu in Mariji.

Na šmarnice imava lepe spomine. 
Predvsem so nama v spominu zgodbe 
in petje pesmi, zato lepoto šmarničnih 
pobožnosti prenašava tudi na najine 
otroke, kot zborovodkinja pa bi jo s pe-
tjem pesmi rada približala tudi drugim.

Ema iz družine Gortnar
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JUNIJ: ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA  
(CELODNEVNO ČEŠČENJE), 24. 6. 
Celodnevno češčenje je velik trenutek za vsakega izmed nas, za naše 
družine in za celotno župnijo. Mogoče se tega premalo zavedamo. Čas 
pred izpostavljenim Najsvetejšim pomeni čas druženja z Bogom, ki je pred 
nami navzoč in nas sprejema takšne, kot smo. 

V naši družini ugotavljamo, da češčenje Najsvetejšega vsak opiše na svoj 
način, se pa vsi strinjamo s posebej označenim citatom v našem Svetem 
pismu, kjer nam Jezus naroča: »Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obte-
ženi, in jaz vam bom dal počitek.« (Mt 11,28) Ker celodnevno češčenje 
v naši župniji na god sv. Janeza Krstnika sovpada z zaključkom šolskega 
in veroučnega leta, se v naših zahvalah še posebej zatekamo k tej temi in 
se priporočamo za vnaprej. Z Jezusom se tudi pogovarjamo, ga sprašuje-
mo, ga prosimo zase, za svoje domače, prijatelje in bližnje, razmišljamo 
o veri ter dogodkih iz našega življenja. Včasih pa imamo »prazno glavo« 
in v tišini preprosto zremo v Jezusa, se napolnimo z Njegovo navzočno-
stjo in bi takrat odgovorili kot kmet iz Arsa arškemu župniku Sv. Janezu 
Vianeju: »Ni treba storiti nič drugega, kot da jaz gledam Njega in On 
gleda mene!« Že sama prisotnost Najsvetejšega nas lahko spremeni, če 
mu v srcu pripravimo prostor za Njegov prihod. Jezus nas čaka, ker ve, 
kaj potrebujemo. Ve, da potrebujemo ljubezen, notranji mir, pozna naše 
srce in naša hrepenenja.

Prisotnost pred Najsvetejšim ni 
zapravljen čas, ampak je čas 
milosti, saj od Jezusa odidemo 
mirnejši, potolaženi in veseli. Naj 
bo čas, ki ga preživimo pred Je-
zusom, blagoslovljen čas za nas 
same, naše družine in za našo 
župnijsko skupnost.

Družina Podgoršek
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SADOVI LETA USMILJENJA
Letošnji birmanci in nekateri drugi mladi so se v avgustu podali na Mladi-
fest v Međugorje, z nami pa podelili nekaj vtisov s tega romanja: 

Moji vtisi Mladifesta v Međugorju so bili neiz-
merno veselje, ljubezen do Boga in ogromno 
mladih. Navdušili so me vsi ti nasmejani obrazi 
in iskrice v očeh. Vsi smo prišli tja z namenom, 
da se malce umirimo in notranje očistimo. 
Zelo so me nagovorila pričevanja ljudi, ki so 
bili v otroštvu zlorabljeni, pretepeni ali brez 
ljubezni najbližjih ... Po letih molitve jim je bilo 
dano odpustiti. Tako osvobojeni so govorili z 
nasmeškom na obrazu, kakor da sploh ne bi 

trpeli. S tem sem spoznala, da je odpustiti nekomu, ki te je ranil, hudo 
prizadel, izdal, Božje delo v tebi in to je res nekaj lepega. Ljudje delamo 
napake, in po iskrenem kesanju smemo pričakovati spravo. V Međugorju 
je bilo res nepozabno, saj je Marija tam delila mnogotere milosti in res 
sem začutila pravi mir in dotik Matere Marije.

Eva Bečan

Ko smo prišli v Medžugorje, sem takoj začutil 
nek mir, svobodo, ki je človek ne dobi povsod. 
Začutil sem tisto potrditev od Boga, da nas Jezus 
vse zares ljubi in pa da nas resnično varuje. Ko 
smo imeli maše, se mi je na trenutke zazdelo, 
kot da sem v nebesih. Bilo je veliko ljudi – kot 
v nebesih, petje pesmi se mi je zdelo božansko 
lepo – kot v nebesih. Drugi dan smo odšli na 
Crnico, kjer se je prvič prikazala Marija. In dobil 
sem občutek, da je Marija zares tam.

David Perkič



20

Marija, Kraljica miru, svoj blagoslov 
deli na kraju, kamor se neprestano 
vijejo množice ljudi, tako vernih 
kot nevernih. V Međugorju, kjer 
se srečajo različne kulture, vere in 
upanja, sem tudi sama odkrila mir. 
Tisti mir, ki vodi k složnosti, enotno-
sti in Ljubezni.

Na srečanju mladih nas je bilo pol-
no, ne samo mladih, ampak tudi 
mladih po srcu, ki smo se, ne da 
bi se poznali, čutili povezane med 
seboj. Povezovala nas je pesem, 
molitev in pogled usmerjen v oltar. 
Ni bilo kot v Babilonu, kjer se zaradi 
različnosti jezikov ni bilo mogoče 
sporazumevati, ampak so nas raz-
lični jeziki spodbudili k odkrivanju 
lepot lastnega jezika in iskanju po-
dobnosti z drugim.

Neverjeten občutek je, ko se približaš cerkvi. Počutiš se, kot bi te Marija 
ogrnila s svojim plaščem in te vzela pod svoje varstvo. Vse izrečene besede 
se v tebi usedejo in samo čakaš, če boš mogoče tudi ti tisti, ki bo ugledal 
nebeško Gospo.

Čeprav se mogoče zdi vsakodnevni obisk maše nekaj nepredstavljivega, 
se meni ni. Rada sem se vračala pred oltar, kjer sem se počutila bližje 
Mariji, Jezusu in tudi svojim domačim, ki so bili doma. V svojih prošnjah, 
ki sem jih polagala pred Marijine noge, sem prosila za mir tako v svoji 
družini kot med ljudmi.

Pričevanja, videnja, molitev. Vse to vodi v močnejšo vero, večje upanje in 
nekega dne tudi do miru.

Tamara Jezeršek 
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V Međugorju je bilo zelo dobro, še posebej pridiganje pričevalcev. Pričevali 
so zelo doživeto in zanimivo. Vsak dan smo imeli večerno sveto mašo, 
ki je bila zelo versko bogata z raznimi pesmimi, pred njo pa smo molili 

rožni venec. V torek in četrtek se je 
dan začel z molitvijo, drugače pa se 
je dan začel s pričevanji. Romanje 
v Međugorje je bilo zelo zanimivo, 
posebej ko si videl toliko ljudi pri 
maši, ki so peli in molili in si začutil 
to povezanost z Bogom.

Gašper Gortnar

V Međugorju so mi bila najbolj všeč češčenja po sv. mašah. Tam sem se 
lahko umirila in razmislila o svojem življenju, napakah, ki jih delam, ter 
molila za družino in prijatelje. Všeč so mi bila tudi pričevanja posameznih 
ljudi, družin in parov. Posebej všeč mi je bilo pričevanje slovenskega du-
hovnika, ki je bilo tudi najbolj zanimivo. Ko smo pod Crnico pričakovali 
videnje Marije, sem začutila poseben občutek, ki ga 
sploh ne morem opisati, bil je res poseben občutek, 
ki ga še nisem nikoli doživela. Ko se je Marija prika-
zala vidkinji, je nastala popolna tišina in takrat sem 
prvič začutila, da je Marija res med nami. Po tem 
dogodku sem še bolj molila za družino in prijatelje. 
Romanje mi je bilo res všeč in ga ne bi zamenjala za 
nobeno stvar. Upam, da gremo tudi prihodnje leto.

Manca Mašič
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SKUPINE, KI DELUJEJO V ŽUPNIJI

	ŽUPNIJSKI	ORKESTER
Voditeljica: Lucija Bizant (031 499 447, lucija.bizant@gmail.com)
Kdaj: Srečanja (vaje) bodo potekale po dogovoru (pred večjimi prazniki).
Komu je skupina namenjena: Orkester je namenjen vsem ljubiteljem 
glasbe, ki bi želeli obogatiti praznike in slovesnosti v naši župniji. Z in-
strumenti bomo otroci, mladi in odrasli, profesionalni, šolani in nešolani 
glasbeniki, prenašali veselje do muziciranja med sožupljane. 

	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
Komu je skupina namenjena: otrokom starim 3–6 let

	MINISTRANTSKA	SKUPINA
Voditelj: Jure Koželj s sodelavci (tel.: 051 303 164, zupnija.preska@rkc.si)
Kdaj: ministrantske vaje po župnijskem koledarju
Komu je skupina namenjena: fantom osnovnošolcem, 
srednješolcem, študentom …

NOVO
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	OTROŠKI	PEVSKI	ZBOR
Zborovodkinja: Marjeta Bizant (tel.: 051 784 127,  
bizant.marjeta@gmail.com) 
Pianistka: Tina Bečan 
Kdaj: petek ob 17.00
Komu je zbor namenjen: otrokom do konca osnovne šole

	PRITRKOVALCI
Voditelj: Aleš Starman (tel.: 040 272 937, ales.starman@gmail.com)
Kdaj: četrtek po maši (prvo srečanje bo v oktobru 2016)
Komu je skupina namenjena: vsem, ki bi se radi naučili umetnosti 
izvajanja lepih melodij z zvonovi

	MLAJŠA	MLADINSKA	SKUPINA
Voditelj: Jure Koželj (tel.: 051 303 164, zupnija.preska@rkc.si)
Kdaj: sobota po večerni maši (s srečanji začnemo 24. septembra)
Komu je skupina namenjena: fantom in dekletom 1. letnika srednje 
šole

	STAREJŠA	MLADINSKA	SKUPINA
Voditeljica: Irena Jamnik (tel.: 031 759 376,  
jamnik.irena@gmail.com)
Kdaj: v petek ob 20. uri (prvo srečanje bo 23. septembra 2016)
Komu je skupina namenjena: srednješolcem od 2. letnika ter študentom

	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
Komu je skupina namenjena: fantom in dekletom 9. razreda, srednje-
šolcem, študentom; obstoječim in novim animatorjem; tistim, ki bi 
radi svojo vero živeli z in med otroki
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	MLADINSKI	PEVSKI	ZBOR	CARPE	MUSICA
Zborovodkinja: Ema Gortnar (tel.: 031 399 320,  
ema.gortnar@guest.arnes.si)
Kdaj: v torek ob 19.30
Komu je zbor namenjen: mladim od osmega razreda dalje, pa vse 
tja do študentskih let, seveda z veseljem do prepevanja krščanskih 
mladinskih pesmi

	ŽENSKI	PEVSKI	ZBOR
Zborovodkinja: Ema Gortnar (tel.: 031 399 320,  
ema.gortnar@guest.arnes.si)
Kdaj: v sredo ob 20.00
Komu je zbor namenjen: dekletom in ženam, ki rade prepevajo

	MOŠKI	PEVSKI	ZBOR
Zborovodja: Marko Jankovec (tel.: 031 816 771,  
marko.jankovec@fe.uni-lj.si)
Kdaj: v sredo ob 20.00 
Komu je zbor namenjen: fantom in moškim, ki jih veseli petje in druženje

	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)
Kdaj: v soboto po večerni maši
Komu je zbor namenjen: obstoječim in novim pevcem, ki bi radi po-
lepšali župnijska srečanja ob oltarni mizi
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	ŠOLA	KITARE
Voditelj: Matevž Vidmar (tel.: 031 311 370,  
matevz.vidmar@gmail.com)
Kdaj: v petek ob 16.00 (z začetkom v oktobru)
Komu je skupina namenjena: vsem, ki bi se radi naučili osnovnih akor-
dov in ritmov

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

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

	NOVA	ZAKONSKA	SKUPINA
Voditelj: Jure Koželj (tel.: 051 303 164, zupnija.preska@rkc.si)
Kdaj: po dogovoru
Komu je skupina namenjena: mladoporočencem in vsem starejšim 
parom, ki še niste vključeni v zakonsko skupino, pa bi si to želeli (Če 
bi se želeli pridružiti tej skupini, to sporočite župniku.)

	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 oktobru)
Komu je skupina namenjena: vsem, mladim in starejšim, ki bi radi 
okrepili svoje versko znanje in s tem poglobili svojo vero

	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 
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tednom pa ste povabljeni, da se prostovoljno javite za branje; bralec 
se javi v zakristiji vsaj 10 minut pred začetkom sv. maše
Komu je skupina namenjena: obstoječim in novim bralcem, ki se čutijo 
primerni za oznanjevanje Božje besede

	BIBLIČNA	SKUPINA
Voditeljica: Marta Štrukelj (tel.: 031 804 476)
Kdaj: vsak prvi četrtek v mesecu po večerni sv. maši
Komu je skupina namenjena: tistim, ki želijo odkrivati globine Svetega 
pisma

	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
Komu je skupina namenjena: vsem posvečenim Jezusovemu Srcu, 
tistim, ki bi se radi posvetili, in vsem, ki bi se z Jezusom povezali v 
češčenju in tihi molitvi
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	TELOVADBA
Voditeljice: fizioterapevtka, višja zdravstvena tehnica Martina Jurje-
vec, vaditeljica športne vzgoje Evfemija Štorga (informacije: Ivanka 
Šušteršič 031 393 052)
Kdaj: torek po večerni sveti maši
Komu je skupina namenjena: predvsem starejšim ženskam, pa tudi 
moškim in mlajšim ženskam, saj je delo v skupini prilagojeno zmo-
žnostim posameznika

	ŽUPNIJSKA	KARITAS
Voditeljica: Ivanka Šušteršič (tel.: 031 393 052)
Kdaj: vsaka druga sreda v mesecu po večerni sveti maši
Komu je skupina namenjena: vsem, ki bi se kakor koli dobrodelno 
udejstvovali

	SKUPINA	ZA	STAREJŠE
Voditeljica: Štefanija Mole (tel.: 041 915 463) 
Kdaj: vsaka prva sreda v mesecu po večerni sveti maši
Komu je skupina namenjena: starejšim, ki bi radi našli nove prijatelje
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	ČIŠČENJE	CERKVE
Voditelj: Jure Koželj s sodelavci (tel.: 051 303 164,  
zupnija.preska@rkc.si)
Kdaj: vsako soboto po vnaprej objavljenem razporedu
Komu je skupina namenjena: mlajšim in starejšim, ki delite skrb za 
notranjo urejenost svetišča

	»DOPOLNIMO	SPOZNANJA«
Voditelj: Jože Duhovnik
Kdaj: datumi srečanj so objavljeni v župnijskem koledarju
Čemu je dogodek namenjen: spoznavanju in kritičnemu presojanju 
družbeno aktualnih tem

	»DOGODEK	V	DVORANI	VALENTINA	OBLAKA«
Voditelj: Franci Bečan
Kdaj: zadnji petek v mesecu po sveti maši
Čemu je dogodek namenjen: kulturnemu in duhovnemu bogatenju 
ter druženju župljanov
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ROMANJA V PASTORALNEM LETU 2016/2017
V letošnjem postnem romanju, 
ki ga načrtujemo za 11. marca 
2017, se bomo podali h koreni-
nam naše vere v Oglej. Popeljali 
naj bi se tudi na otok sv. Bar-
bare in poromali na Staro goro 
pri Čedadu. Župnijsko romanje 
bo tradicionalno okrog prvega 
maja, pot pa nas bo vodila na 
Češko. Ob koncu počitnic, v me-
secu avgustu, se bomo z roma-
njem na Višarje priporočili Mariji 

v priprošnjo za novo pastoralno leto. Poromali bomo peš od vznožja, s 
kolesi, avtobusom ... Več informacij bo objavljenih v oznanilih. 

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 ob 7.00: rožni venec na fatimski način in 

posvetitev Marijinemu brezmadežnemu srcu

DUHOVNA OSKRBA DOMA
Maša v Centru starejših Medvode je vsak prvi petek ob 16.00 in vsako 
neprvo soboto ob 10.00. Kadarkoli, po predhodnem dogovoru, pa je 
župnik na voljo za zakramenta spovedi in bolniškega maziljenja.
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VEROUČNA ŠOLA

PRAVILA VEROUČNE ŠOLE
Starši otroke (vse, ne samo prvošolcev) vpišejo k verouku 1. ali 2. septem-
bra med 16.00 in 18.30 in ob tej priložnosti poskrbijo za nakup učbenikov. 
Kdor še ni vrnil veroučnega spričevala, naj tudi to uredi ob vpisu.

Z rednim veroukom bomo začeli v ponedeljek, 5. 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 vaše 
otroke. Opravičilo naj veroučenci prinesejo najkasneje do naslednje ure, 
še bolje pa je izostanke napovedati vnaprej (npr. po elektronski pošti). 

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

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

Veroučenci sproti delajo do-
mače naloge. Ob morebitni 
odsotnosti sami rešijo nasle-
dnjo lekcijo. 

V primeru kakršnih koli neja-
snosti in težav naj starši stopi-
jo v stik s katehetom.
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VABILA IN SPODBUDE ZA VEROUČNO LETO 
2016/2017
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 bo-
žičem, 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 (www.druzina.si/mavrica) in 
Ministrant .

Na katehetsko nedeljo, 11. septembra 2016, bo pri maši ob 9.30 blago-
slov šolskih torb. 

Spodbujamo udeležbo veroučencev pri molitvi rožnega venca v oktobru, 
devetdnevnici pred božičem in šmarnični pobožnosti v maju. 

V soboto, 26. novembra 2016, bo na oratorijskem dnevu priložnost za 
izdelavo adventnih venčkov.

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

Na cvetno soboto, 8. aprila 2017, se bo v okviru oratorijskega dneva 
izdelovalo butarice.

Veroučenci bodo posebej povabljeni k počastitvi Jezusa v Božjem grobu 
na veliko soboto (15. aprila 2017) dopoldan, 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 2017 potekal med 9. in 14. 
julijem. Vabljeni vsi veroučenci.

http://www.druzina.si/mavrica
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	PRVOOBHAJANSKI	PROGRAM
Voditelj: Jure Koželj
Kdaj: redni verouk in dodatna srečanja v pripravi na prvo sveto ob-
hajilo
Opis:
V naši župniji otroci sveto obhajilo prvič prejmejo v 2. razredu osnov-
ne šole. Priprava na ta praznični dogodek bo poleg rednega obiska 
nedeljske svete maše in tedenskih veroučnih ur vključevala tudi 
dodatna srečanja, ki so navedena v sledeči preglednici pomembnih 
datumov. K udeležbi na teh srečanjih vabljeni tudi drugošolci (in/ali 
njihovi starši), ki kateheze ne obiskujejo v okviru župnije.

25. oktober 2016 Srečanje za starše prvoobhajancev

18.–19. november 2016 Prvoobhajanski vikend

8. januar 2017 Predstavitev prvoobhajancev v župniji

18. marec 2017 Dan staršev in prvoobhajancev

22. april 2017 Prva sveta spoved

25. april 2017 Srečanje za starše prvoobhajancev

11.–13. maj 2017 Tridnevnica pred prvim sv. obhajilom

14. maj 2017 Prvo sv. obhajilo

28. maj 2017 Zahvalno romanje za družine prvoobhajancev k sv. Marjeti
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	BIRMANSKI	PROGRAM
Voditelja: Jure Koželj in Matevž Vidmar
Kdaj: redni verouk, duhovni vikend in ostala srečanja
Opis:
Za letošnje sedmo- in osmošolce se začenja proces dvoletne priprave 
na prejem zakramenta svete birme. Da bo potrditev njihove vere osmi-
šljena in da se bodo dobro pripravili na življenje odraslih kristjanov, bo 
poleg rednega obiska svete maše in verouka zanje organiziranih 
še več dejavnosti, pri katerih se pričakuje njihova aktivna udeležba.

Od 10. do 12. februarja (od petka pozno popoldan do kosila v nede-
ljo) bodo odšli na duhovni vikend. Med šolskim letom se bomo z 
bodočimi birmanci dvakrat srečali na t.i. birmanskih sobotah (12. 
novembra in 25. marca). 19. marca bodo sodelovali pri pobožnosti 
križevega pota na Golem Brdu.

Poleg naštetega pa se od vsakega bodočega birmanca ali birmanke 
pričakuje, da se bo z aktivnim sodelovanjem vključil v življenje 
župnije na vsaj enem področju po lastni izbiri. Možne dejavnosti so: 
otroški pevski zbor, mladinski pevski zbor, branje beril, ministriranje, pri-
trkavanje, 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. 

Seveda pa povabilo k poživitvi sodelovanja v župniji ne velja le za 
sedmo- in osmošolce, temveč za njihove celotne družine in tudi vse 
ostale župljane.
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PODELJEVANJE ZAKRAMENTOV

SVETE MAŠE
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, vašega namena 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 (vse krstne 
nedelje so zapisane tudi v župnijskem koledarju). Krst se obhaja po sveti 
maši, ki je ob 9.30, lahko pa tudi med mašo. Priprava staršev in botrov 
na krst poteka v župnišču in sicer v četrtek pred krstno nedeljo, v pole-
tnem 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 bivajo. Boter je lahko 
eden ali pa sta to boter in botra. 
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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. 
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VEROUČNA ŠOLA ŽUPNIJA PRESKA
LETO 2016/2017

KATEHETI
Ime in priimek Razredi E-naslov Tel. številka
Jure Koželj, žpk. 2., 7., 8., 9. kozelj.jure@gmail.com 051 303 164

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

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

Matevž Vidmar 6. 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 skripta za pripravo na prvo sv. obhajilo zvezek 5 €

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. in 8. razred V življenje knjiga 8 €

9. razred / / /

Prispevek za veroučno šolo
Družine veroučencev ste povabljene, da delovanje veroučne šole podprete s prispevkom za ogre-
vanje, kopije in ostali potrebni material. Priporočeni znesek je 10 € na družino. Prispevek lahko 
oddate ob vpisu.

Začetek veroučnega leta bo v ponedeljek, 5. septembra 2016. Maša ob začetku veroučnega leta 
pa bo v nedeljo, 11. septembra 2016, ob 9.30.

Sklep veroučnega leta bo v nedeljo, 18. junija 2017.


