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PASTORALNO LETO, MOJE LETO
Kot šolarji poosebijo šolsko leto, študenti študentsko, tako naj bi poosebili tudi pastoralno leto. Pastorala ni nekaj, kar je rezervirano za duhovnika. Pastorala je skupek odnosov, ki jih tvorimo v župniji. Ko v pastoralnem letu 2018/2019 po smernicah naših škofov še vedno razmišljamo o
prenosu vere v družini, predvsem pa o prenosu vere v otroškem obdobju
med rojstvom pa do vstopa v osnovno šolo, razmišljamo torej o skupku
odnosov, ki jih tvorimo in ki vplivajo na omenjeno obdobje. Malce zakomplicirano? Pojdimo lepo po vrsti.

TVORJENJE ODNOSOV
Ogromno možnosti in načinov je, kako tvorimo odnose. V okviru pastoralnega življenja tvorimo odnose znotraj skupin, v katere smo vključeni.
Še niste vključeni v nobeno župnijsko skupino? Nič za to. Za vsakega se
zagotovo najde prostor, interes, če si le želi tvegati nekaj svojega dragocenega časa. Znotraj številnih skupin se gradijo odnosi. Ti odnosi nato
vplivajo na omenjeno starostno skupino, o kateri letos razmišljamo. Naj
bodo to dedki in babice, bratci in sestrice, starši, tete in strici, botri ali pa
sosedje. Kot duhovnik imam velikokrat zelo omejeno možnost, da bi se
srečal s to starostno skupino otrok, velikokrat se ne srečam niti s starši.
A župnija je veliko več kot duhovnik, kot smo že tolikokrat ponovili, je
družina družin. Če imate možnost, povabite tovrstne družine, da se bolj
aktivno vključijo v župnijsko življenje, da bomo mogli začeti še bolj polno
tvoriti odnose.

RAZLIČNOST SKUPIN
Na lanskoletnem pastoralnem načrtovanju z župnijskim pastoralnim svetom smo se odločili, da skupin ne bomo več množili (izjema so bili skavti),
pač pa bomo skušali dati večjo težo obstoječim skupinam. Če razmišljamo
o pastorali otrok, potem je tukaj najprej župnijski vrtec, kjer so otroci de3

ležni tudi verske vzgoje. Nadalje so zelo primerne za otroke svetopisemske urice, kamor letos še posebej vabimo. Tudi kakšnega ministranta,
mlajšega od 7 let, bi sprejeli medse, a še bolj pomemben je zgled starejših
bratov ali pa bratrancev, ki ministrirajo. Podobno velja za otroški pevski
zbor in skavte, za oratorijske in birmanske animatorje. Drug drugemu

lahko postanemo lep zgled in spodbuda. Tudi petje, ki lepša bogoslužja,
je podoben magnet za nadobudne malčke, ki v tem obdobju marsikaj
absorbirajo. Mnogo je tudi takih skupin, ki vplivajo na grajenje odnosov
posredno: skupine karitas, skupine za odrasle in starejše. Lepa občestva so zakonske skupine, posebej pa vabljeni mladi zakonci, da
se pridružite najmlajši zakonski skupini. In še bi lahko naštevali, pa za to
ni potrebe. Za to je tu pričujoča knjižica, ki naj vsakemu pomaga, da se
poveže z župnijskim življenjem.

PRENOS VERE
Ko zremo v svetopisemsko resničnost, ugotovimo, da se je vera prenašala po eni strani po zgledu, po drugi strani pa s prevzemom odgovornosti.
Koliko je svetopisemskih oseb, mož in žena, ki jim je »uspel« prenos vere
v družini. Po eni strani zato, ker so pustili Bogu svoje mesto: Abraham,
s tem ko se je odzval klicu, Tobija, ki je v veri pokopaval sobrate Jude,
pa ne nazadnje Zaharija in Elizabeta, starša Janeza Krstnika. Vsak je bil s
svojim talentom in svojim poklicem pričevalec za mlajši rod. In vsak je bil
s svojim sprejetjem odgovornosti zgled svojim otrokom, da se je prenos
vere zgodil brez velikih besed in naukov. Zato res vsako grajenje odnosov med nami prispeva k temu, da pozitivno vplivamo na prenos vere
v različnih družinah. Posebej bodimo pozorni do tistih, ki so po krstu
otroka svoje versko življenje opustili. Brez obsojanja, brez nasilnih besed
in dejanj, pač pa z ljubeznijo in potrpežljivostjo pristopimo in pokažimo,
da nam tudi oni veliko pomenijo. Ne silimo jih, da takoj vzklijejo, da takoj
dajo svoj sad. Ne. Seme je dolgo časa skrito pod zemljo in sejalec ne
more drugega, kot da čaka in prosi Boga, da bi seme obilno obrodilo.
Ustvarjajmo dobro zemljo, naj bo naša župnija prijeten prostor za vsako
seme, ki je bilo vrženo v zemljo, pa zaradi takšnih ali drugačnih okoliščin
še ni vzklilo.
Jure Koželj, župnik
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»Janez je njegovo ime.« (Lk 1,63)
PASTORALNO LETO PRENOSA VERE V DRUŽINI:
OD 0 DO 6 V LUČI ELIZABETE IN ZAHARIJA
Naši škofje so v letošnjem pastoralnem letu pred nas postavili velik izziv:
kako bi okrepili pastoralno oskrbo otrok v obdobju med rojstvom in pred
formalnim začetkom izobraževanja, s tem pa tudi pripravo na prejem
ostalih dveh zakramentov uvajanja. Obdobje odraščanja, ki ni nezanemarljivo, obdobje, na katerega ima vpliv veliko ljudi, a se v zadnjem času
tega verjetno tudi premalo zavedamo. Sodoben način življenja marsikateremu staršu onemogoča, da bi že v tem obdobju imel neposreden
vpliv na otrokovo vzgojo, torej preden nanjo začne vplivati družba. Župnijski vitraj, ki letos krasi naslovnico naše župnijske knjižice, nam spregovori o starših Janeza Krstnika. Svetopisemska resničnost, ki lahko tudi
nam odstre nekaj smernic za naše letošnje pastoralno delovanje.

»Ko … je opravljal duhovniško službo …« (Lk 1,7)
Vitraj navdihujeta dva svetopisemska odlomka, ki sta edinstvena pri
Luku: 1,5–25 in 1,57–80. Zgornji del se nanaša na prvi odlomek, ki opiše
Zaharija sredi opravljanja svoje službe v judovski skupnosti. Glede na
to, da je na vrsto za tovrstno služenje prišel dvakrat na leto, lahko smatramo, da se je sicer ostareli Zaharija preživljal s čim drugim. Njegovo
opravljanje službe bi lahko primerjali z našo vpetostjo v različne župnijske skupine, sredi katerih skozi pastoralno leto služimo Bogu in ljudem
okoli nas. Bog pošlje angela Gabrijela, s tem pa vstopi tudi v še nerojeno
življenje, Janeza Krstnika. Živa vključenost v župnijsko življenje ima tako
vpliv na naše otroke, bodisi nerojene, vsekakor pa na tiste, ki so rojeni.
Zaharijeva ostarelost kaže, da pri tem niso pomembne zgolj mlade družine, četudi bodo letos dobile »prednost«. Pomembni smo vsi, vsak izmed
nas ima kot člen družine, ki ji rečemo župnija, svoj vpliv na starostno
skupino, ki se ji letos posvečamo. Pri tem je pomembna Zaharijeva drža,
ki je razvidna tako iz Svetega pisma kot tudi iz vitraja. Zaharijeva desnica
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na vitraju je usmerjena v nebo, levica pa v ljudi. Ljudem kaže Boga. Če bi
mogli besedo pastoralno prevesti ali pa jo znižati na nek minimum, kot
to radi počnemo pri definicijah, potem bi lahko rekli, da je pastorala ravno to: ljudem kazati Boga oz. še več, drug drugemu kazati Boga in Božje
delovanje v našem življenju. K temu se še vrnemo, ob zgornjem delu
vitraja moramo še opozoriti na način, na katerega Zaharija kaže Boga. V
duhovniški službi in drži bi marsikdo pričakoval, da se bo ostareli duhovnik poslužil moči besed. A temu ni tako. Takoj po videnju angela Zaharija
onemi, kar pomeni, da se je njegovo oznanjevanje zgodilo zgolj in samo
iz dejanj. Ker smo tako vajeni različnih pričevanj in ker pod vtisom leteh velikokrat razočarani pričakujemo, da se bodo tudi v našem življenju
zgodili dogodki, da bomo tudi mi lahko razglašali čudovite reči z močjo
besed, je ta Zaharijeva drža še toliko pomembnejša. Tudi zato, ker je o
svojem doživetju moral molčati do rojstva svojega sina, v vsem tem času
pa se moč njegovega pričevanja ni izgubila, saj so »ljudje spoznali, da je
imel v svetišču videnje« (Lk 1,22). Kako lepo bi bilo, da bi ljudje spoznali
naša različna »videnja«, torej drobna razodetja Boga, ki se dogajajo v
naših župnijskih skupnostih in v župnijskem življenju. In še lepše bi bilo,
da bi mogli to pokazati brez besed pač pa z načinom življenja. Za otroke,
v starostnem obdobju od 0 do 6, ki še ne razumejo »modrih« in »težkih«
besed, je tovrsten zgled lahko lepa popotnica za življenje.

Ko so njeni sosedje in sorodniki slišali … (Lk 1,58)
Elizabetini in Zaharijevi sorodniki so po zapisih svetega Luka slišali o
dogajanju v njuni družini. Naš vitraj lepo pokaže, kako je pri dogodku
poimenovanja oz. obrezovanja Janeza Krstnika navzoč Zaharijev »sodelavec«, pa tudi sorodnik in sorodnica ali pa sosed in soseda, ki stojita
v ozadju. Še vedno izhajamo iz tega, da se je vse skupaj dogajalo brez
Zaharijevih besed, zgolj z njegovimi dejanji. V središču dogajanja je že
otrok, otrok, ki je tudi v našem pastoralnem razmišljanju, vendar se zdi,
da ima ta otrok zgolj povezovalno vlogo, med starejšimi. To je lahko lepa
pastoralna spodbuda tudi za nas, da bi se o starostnem obdobju več
pogovarjali in skupaj razmišljali ali še več: kar prišli skupaj. V mislih imam
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edinstveno idejo, ki je prav
tako opisana v pričujoči knjižici in so jo na pobudo katehetinje udejanjili v Domžalah.
Skupina mladih mamic je ustanovila svojo skupino, kjer so se
družile, pogovarjale in molile.
Zakaj pa ne? Zakaj ne bi ponovno oživeli ideje, da bi po
vaseh molili rožni venec? Morebiti po podružničnih cerkvah? Ali pa na kakšen drug način poskrbeli,
da bodo sosedje in sorodniki slišali … Papež Frančišek piše o tem v novi
spodbudi: »Všeč mi je gledati svetost v ljudstvu našega potrpežljivega
Boga, to njegovo vztrajnost, da moremo dan za dnem napredovati. Svetost sosednjih vrat je srednji razred svetosti« (GE 7). Svetniki se skrivajo
za vašimi sosednjimi vrati. Za vašimi vrati pa se takisto skrivajo svetniki:
to ste vi!

»Janez je njegovo ime.« (Lk 1 63)
Zaharijevo glavno oznanilo se zgodi, še preden spregovori. Janez je njegovo ime oz. njegovo ime je Bog je milostljiv, Bog je usmiljen. Naj bo to
letos naše ime. Ponosno in ponižno hkrati nosimo to ime v naši župnijski
skupnosti. Ime, da je Bog usmiljen in da je milostljiv, da kljub preizkušnjam (predstavljajte si, kakšno sta doživljala Zaharija in Elizabeta: nosečnost v zrelih letih, moževa nenadna onemelost itd.) deluje v naših
življenjih. To je osrednje sporočilo letošnjega pastoralnega leta. S tem pa
bomo na najlepši način poskrbeli za naše otroke, ki delajo prve korake
na poti vere. Kot Zaharija jim z Božjo onemelostjo pokažimo, kaj pomeni, da nam je ime Janez, da nam je ime Bog je usmiljen, Bog je milostljiv.
Naj bo naša župnija živo znamenje Božjega delovanja v naši onemelosti,
v našem zgledu ljubezni do Boga in do bližnjega. Tudi kot župnija bodimo živo znamenje, da je Bog usmiljen, da je Bog milostljiv.
Matevž Vidmar, teolog in katehet
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LETOS ŠE POSEBEJ VABIMO
MOLITVENA SKUPNOST
Skupina je bila zasnovana z osnovnim namenom vsakodnevne molitve desetke rožnega venca oziroma 10 očenašev in zdravamarij za
potrebe v župniji in tudi zunaj nje
(za domovino, mir na svetu, duhovne poklice, papeža ...), namenjena pa je vsem, tako mladim kot
starejšim, molivkam in molivcem.
Na srečanjih (vsak torek in prvi
petek) molimo pred Najsvetejšim
očenaše po stalnih in posebnih
namenih. To leto je za vsakega
molivca predvidena tudi molitvena
kartica po vzoru DKPS – Društva
katoliških pedagogov Slovenije.
Naša želja je, da bi bila kartica molivcu pomočnik pri vsakodnevni molitvi. Pod imenom imetnika kartice
je zapisana misel sv. Pavla: »Z veseljem molim za vse vas, ker vas vedno
nosim v srcu.«
Prisrčno vabljeni, da ob skupni molitvi rastemo v veri, upanju in ljubezni
do sebe, drugega in Boga.

SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE
Slomškovo bralno priznanje (SBP) vzpodbuja k branju duhovnih knjig, ki
nas povezujejo z bližnjimi in Bogom in nam kažejo pot sr(e)čnega življenja. Za SBP se lahko začne brati v kateremkoli razredu. Letos še posebej
9

vzpodbujamo tudi sodelovanje predšolskih otrok (njim bodo brali starši
in starejši bratje ali sestre ter se z njimi pogovarjali o prebrani vsebini). K
prebiranju dobrih knjig pa so seveda povabljeni tudi odrasli.
Vsak bralec prebere vsaj tri knjige (prva knjiga naj bi bila prebrana do Miklavža (6. 12.), druga do kulturnega dne (8. 2.), tretja pa do konca aprila).
O prebrani knjigi prinese poleg napisanega naslova in avtorja izpisano
misel, ki ga nagovarja, ali stavek o tem, kar mu o knjigi ostaja, mlajši pa
risbico. Nekaj priporočenih knjig je na voljo v priročni knjižnici zadaj pod
korom vsako nedeljo po pol deseti maši, ko bo tam tudi nekdo, ki bo
sprejemal risbice, misli ... in bo na voljo za potrebne informacije. Lanski
bralci ne pozabite ob prvi prebrani knjigi prinesti tudi mapo za nalepke.
Hvaležni vam bomo za pomoč pri obogatitvi razpoložljivih knjig.

MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Smo mladi, ki želimo slaviti in se s pesmijo zahvaljevati Bogu za vse darove, ki jih zastonjsko prejemamo.

10

Zbor sestavljajo naša srca in talenti, s katerimi skupaj ustvarjamo hvalnico Bogu. Sestavlja ga tudi Krstnik bend, ki vse skupaj še popestri. Se
spomniš prilike o talentih? Vabimo te, da ne zakoplješ svojega talenta in
se nam pridružiš! ;)

SKUPINA ZA MOŠKE
V župniji je bil pred časom tako imenovani »moški zajtrk«, na katerem je večji skupini mož spregovoril g. Dani Siter. Takrat je bila izražena želja, da bi se srečali še kdaj oziroma da bi se redno srečevali. V
letošnjem pastoralnem letu bi poskušali to željo uresničiti in začeti s
skupino za moške, ki hočemo svojo moškost graditi na veri v Jezusa
Kristusa in si pri tem med seboj pomagati. Evangelij bo temelj naše
medsebojne povezanosti in moške moči. Pri tem ni pomembno, koliko
je kdo oddaljen od Cerkve, pomembno, je da je v njegovem središču
Jezus Kristus in da se mu postopno bliža. Temelj skupine je zavedanje,
da je Bog naš Stvarnik in Oče, mi njegovi sinovi in med seboj bratje.
Ustvaril nas je tako, da bi živeli v večni harmoniji z Njim in med seboj,
da bi skrbeli za stvarstvo kot njegovi sogovorniki in sodelavci, da bi
ga iskali v vseh stvareh ter se učili živeti svobodo, ki nam jo je podaril. Zavestno sprejemamo odgovornost, vsakodnevno prizadevanje
in notranji duhovni boj za svojo moško rast in dozorevanje. V Kristusovem odpuščanju najdemo moč za neutrudno ustvarjalnost. Njegov
Duh deluje tudi v naši slabotnosti, v kateri nam razodeva moško moč,
poklicanost in nas pošilja živeti to, za kar smo bili ustvarjeni. Namen
skupine je podpora osebni rasti v krščanskega moža (bojevnika, pustolovca in reševalca lepotice). Možje nismo enaki, pač pa enakovredni,
zato gradimo enakovredno tovarištvo. Vsak mož vsak dan potrebuje
moško moč in vsak mož ima od Boga dano moč, s katero lahko drugim
pomaga (možem, ženam, otrokom, skupnosti). Možje si pomagamo
na skupni poti, tako da v okolju varnega prostora zaupanja drug z drugim pošteno in odkritosrčno delimo edinstveno osebno izkušnjo, svoje
izzive in spodbude iz vsakdanjega življenja v svetu. Mesečna srečanja
bodo potekala po metodi duhovnega pogovora, s pomočjo katere se
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učimo odkrivati svojo moško moč po Božji podobi in navzočnost Boga
v naših življenjih. Zavedamo se, da nam skozi izkušnje drugih govori
Bog in nas utrjuje v odrešeni moškosti. Možje med seboj gojimo držo
medsebojnega sprejemanja, zaupnosti, preprostosti, odprtosti in duhovnega razločevanja. Zavzemamo se za resnico in stojimo za dano
besedo. Posamezno srečanje bo oblikovala krajša uvodna molitev (ali
občasno sveta maša), pogovor v malih skupinah (4–5 oseb), plenum,
agape (druženje ob prigrizku) ter zaključna molitev in blagoslov.

SVETOPISEMSKE URICE ZA OTROKE
Duše malčkov so še posebej občutljive za Božje stvari, če jim jih znamo
pravilno približati.
Svetopisemske urice so namenjene staršem, ki želite otroku omogočiti
prijetno druščino 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 obogatila njihovo otroštvo
z lepimi duhovnimi doživetji. Skozi igro, pesem, ples, likovno ustvarjanje
in lepo pripoved se bodo srečali z zgodbami, ki nam govorijo o Božji
dobroti in ljubezni.
Srečanja bodo potekala (ob zadostni prijavi otrok – vsaj 8), vsako zadnjo soboto v mesecu ob 10.00, od oktobra do maja v učilnici pastoralnega doma.
Otroka lahko prijavite na tel. št. 040-208-109.

PRENOS VERE V DRUŽINI –
Verska vzgoja pri najmlajših
Papež Frančišek v apostolski spodbudi Radost ljubezni kar dvakrat povabi, da prestopimo prag hiše, da bi videli življenje družine (AL 8 in 9). Z
razmišljanji bomo prestopili prag hiš različnih družin, da bi se mogli drug
od drugega učiti in v veri krepiti.

VLOGA STARŠA PRI VERSKEM ŽIVLJENJU
OTROKA V OBDOBJU OD 0 DO 6 LET
Vsi smo Božji otroci in naš nebeški Oče nam daje vse, kar potrebujemo
za življenje. Nam staršem so otroci podarjeni, kajti v resnici so Božji. Pri
spočetju je otroku dana duša, zato lahko zanj, že v materinem telesu,
molimo, ga blagoslavljamo, mu pojemo in božamo. Vso to ljubezen, nežnost otrok že v prenatalnem obdobju zaznava in pomni.
Starši smo za svoje majhne in velike otroke odgovorni; odgovorni smo za
vse, kar naredimo in česar ne naredimo. Staršem ali skrbnikom je zaupana celostna vzgojna naloga otroka in na to pot smo se podali svobodno,
z veseljem ter z vso odgovornostjo. Zgodi se, da se pri vzgojnem poslanstvo lahko srečujemo z lastno krhkostjo, nemočjo, vprašanji, kako prav
vzgajati. Rada bi opisala ti dve razsežnosti vzgajanja, ki sta preprosto
prisotni v našem vsakdanjiku.
Majhni otroci so dojemljivi, odprti za Boga, ker so Božji. Otroci nimajo predsodkov, nimajo napačnih predstav, niso preračunljivi; oni z vsem
svojim bitjem, celostno zaznavajo in sprejemajo, kar jim povemo mi odrasli. Radi poslušajo, ko jim zapojemo preproste otroške verske pesmi;
spontano ponavljajo gibe s pesmijo vred (npr.: Jezus moj ljubim te, Pridi
k nam, Gospod; Kdo je kralj divje džungle; Prižgimo si lučke ...). Majhen
otrok enoletnik že zna v tišini opazovati plamen sveče, podobo križa,
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preproste jaslice z Jezusom. Otroci se znajo čuditi in tudi Bog sam
ima »direkten« dostop do njihove
duše.
Malčki že aktivno prepevajo, ker
znajo govoriti in peti; dojemljivi so
za preproste zgodbe o svetnikih
(npr. Mala Terezija deteta Jezusa,
pastirica Urška, sveti Frančišek,
sveti Anton Padovanski ...). Najprej
zgodbe ob slikah pripovedujemo,
kasneje beremo. Na voljo imamo
različna Sveta pisma za otoke z lepimi ilustracijami in svetopisemskimi zgodbami.
Naše cerkveno leto je polno praznikov in vidnih znamenj. Ob adventnem venčku majhen otrok spontano
zaznava, da je iz tedna v teden več luči – svetlobe. Sprva je to dovolj, ne
potrebuje razlage; otroka bo nagovorila naša notranja drža, iskrena molitev in hrepenenje po živem Bogu, ki je Ljubezen. Malo večjim otrokom
je prav, da predstavimo simboliko adventnega venca – krog, štiri sveče,
kajti tako bodo lažje in bolj aktivno sodelovali pri molitvi. Božični čas je
res nežen in poln ljubezni. Naša težka starševska naloga je, da otroke z
lastnim zgledom in besedo usmerjamo k bistvenemu: k prepoznavanju
ljubezni Očeta, ki nam po Mariji in Jožefu podarja svojega Sina. Prav je,
da se zavestno odločimo in zavarujemo otroke pred bliščem in bedo.
Večje otroke pa vzgajamo h kritičnemu mišljenju, kaj je res potrebno za
življenje in lepo praznovanje.
Ob primernih slikah lahko otrokom predstavimo skrivnosti rožnega venca ter ga molimo na način, kolikor ga otrok zmore. Podobno lahko predstavimo Jezusovo trpljenje, pomen zadnje večerje ter zmago vstajenja.
Otroci si želijo imeti svobodne in srčne starše, ne pa popolnih staršev.
Prav je, da se pri verski vzgoji trudimo. Vzgajamo predvsem z lastnim
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zgledom; otroku lahko damo to, kar nosimo v sebi. Mi starši pa smo
omejeni, velikokrat utrujeni in kar zmanjkuje nam časa za družinsko molitev. Prav je, da se zavedamo lastne omejenosti in hkrati dopuščamo
hrepenenje, da bi bili boljši. Ali prosimo, kličemo k Bogu, da bi nam
pomagal pri vzgajanju? Ali zmoremo dopustiti, da vsega ne zmoremo in
vsega ne razumemo? Včasih naredimo vse, pa še ni dovolj in postajamo
obremenjeni, zaskrbljeni in sitni. In to je velika zanka skušnjavca, da ne
bi bili srečni starši.
Vse, kar delamo pri vzgoji, položimo v Božje roke, sebe in otroke; starši
smo dolžni narediti, kar znamo in zmoremo, ostalo bo naredil Sveti Duh.
Predstavljajmo si sejalca, ki seje zrnje; starši pri verski vzgoji otrokom sejemo v življenje z zgledom, besedo, delom, petjem, molitvijo, pohvalami,
s pravili, z omejitvami ... Kdaj bo seme vzklilo in začelo rasti, pa ne vemo.
Ali je v nas starših prisotna ponižnost, vera, da smo tudi mi pred Bogom
Božji otroci? In naš nebeški Oče nas ljubi, takšne kakršni smo. In včasih
nas Bog vzgaja tudi preko naših otrok, ker je do nas usmiljen.
Maja Lešnjak

VEROUK IN STARŠEVSTVO
V letošnjem šolskem letu je pred mano nov izziv. Poučevanje verouka. K
sodelovanju me je povabil gospod župnik Jure. In zato dovolite, da se na
kratko predstavim, čeprav me verjetno poznate.
Že od rojstva sem Marješčanka in ker mi je tukaj tako všeč, sem si tudi
za moža izbrala Marješčana. Skupaj imava osem odraščajočih otrok, na
katere sva ponosna. Ko vsak dan za mizo poleg naju sedejo še štirje fantje stari 8, 13, 15 in 18 let ter štiri dekleta stara 3, 6, 11 in 17 let, si lahko
predstavljate, da je zelo pestro.
Kot otrok sem govorila, da ko bom velika, bom učiteljica. A Gospod je
imel zame drugačne načrte. Ne učiteljica v šoli, ampak učiteljica svojim
otrokom. S svojim zgledom in s sodelovanjem v domači župniji, kjer sem
članica ženskega pevskega zbora in župnijskega pastoralnega sveta, jim
želim pokazati, da s svojim glasom lahko vsak pripomore k boljšemu.
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Zato spodbujam tudi druge, ki to
čutite, da pristopite k dejavnostim, ki jih naša župnija premore.
In k spodbujanju vere, verskega
življenja in spoznavanju Jezusa
bom stremela tudi pri poučevanju
verouka v prvem razredu.
Hvaležna sem za vse milosti in
preizkušnje, ki jih je meni in moji
družini naklonil Gospod, saj zaradi njih postajamo boljši, trdnejši in
bolj povezani.
Poučevanje verouka priporočam v
molitev, saj nas bo le-ta povezovala in pomagala na poti proti istemu
cilju, to je v nebesa.
Pa srečno in uspešno novo šolsko leto želim.
Simona Jezeršek

VZGOJA OTROKA V VERI
Sva zakonca Monika in Gašper Mrak, najino družino pa je pred letom in
pol obogatila hčerka Lucija.
Močno se zavedava, kako velik Božji dar je otrok ter kako velika odgovornost je zaupana nam staršem, da mala nebogljena bitja vzgojimo v
poštene, odgovorne in srčne ljudi.
V najinih otroštvih je bila vera močno prisotna. Velikega pomena je bil
zgled najinih staršev, ki so nama pokazali, kako pomembno je imeti v življenju prave vrednote, spoštovanje in vero. Že kot mlad par sva se veliko
pogovarjala in odkrivala, kaj se nama zdi pomembno v najinih življenjih,
kaj nama je bilo všeč v najinih primarnih družinah. Obema se je zdela
zelo pomembna družinska večerna molitev in skupni obisk nedeljske svete maše. Želela sva si, da bi bilo to prisotno tudi v najini družini.
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Od rojstva najine Lucije je skupna
večerna molitev del našega vsakdana. Prav neverjetno se nama zdi,
kako že sedaj pri letu in pol ve in
čuti, kaj je molitev. Takrat se lepo
umiri, sklene rokice in z nama moli
v njenem otroškem jeziku. Kljub
najinima zelo različnima službama,
ki zahtevata veliko usklajevanja, ter
delu tudi ob nedeljah in praznikih
se trudimo, da ob nedeljah obiščemo sveto mašo, se nanjo pripravimo in se pogovorimo, kakšno je
primerno obnašanje v cerkvi.
Zdi se nama, da je od enoletnega
otroka nemogoče pričakovati, da
bo v času svete maše pri miru in popolnoma tiho, zato se vam, dragi
sožupljani, vsi mladi starši zahvaljujemo za veliko mero strpnosti in potrpežljivosti, kadar naši malčki molijo v svojem, kdaj tudi malo glasnejšem
jeziku. To je vaš velik doprinos k vzgoji naših otrok .
Najpomembnejši del vzgoje pa se nama zdi zgled. Da Lucija vidi in čuti
ljubeč odnos naju kot zakoncev in staršev, ljubeč in spoštljiv odnos do
sočloveka in hkrati tudi do vere.
Želiva si, da bi čutila ta odnos tudi v delu dneva, ki ga ne preživi z
nama, zato se nama zdi zares čudovito, da lahko obiskuje župnijski
vrtec, v katerem je velik poudarek prav na vrednotah, ki ji jih želiva
privzgojiti.
Hvaležna sva za vso pomoč in podporo, ki jo prejemava od najinih bližnjih in ostalih ljudi, da vzgajava najino deklico v pošteno, srčno in ljubečo osebo, ki se bo obračala na Boga v veselju in preizkušnjah.
Monika in Gašper Mrak
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SKUPINA MAMIC Z DOJENČKI
Skupina mamic z dojenčki se je začela srečevati v oktobru. V skupini
nas je bilo najprej pet mamic. Kasneje so se nam pridružile še tri. Naši
dojenčki so bili stari od enega do šest mesecev. Med nami pa je bila tudi
ena nosečnica. Skupaj smo imele deset otrok. Srečevale smo se vsak teden. Ko je bilo toplo, smo se srečevale zunaj, pozimi in ob deževnih dneh
pa v učilnici, ki smo jo spremenile v prostor, primeren za naše malčke.
Kakšnega posebnega programa nismo imele, smo pa na vsakem srečanju določile temo naslednjega. Tako smo se pogovarjale o naši osebni
veri, o zakonu, o Cerkvi, brale smo Sveto pismo, skupaj z malčki smo šle
k sveti maši, naredile srečanje naših družin … Veliko smo se pogovarjale
tudi o naših otrocih, izkušnjah, ki jih imamo, druga drugo spodbujale,
dajale nasvete in ob kakšnih slabih trenutkih tudi tolažile. Skupaj smo
poromale tudi k Mariji na Brezje. Srečanja so bila zabavna in poučna.
Največja vrednost teh srečanj pa je, da smo vse mamice še vedno dobre
prijateljice. Še vedno smo med seboj povezane in kadarkoli je v župniji
potrebna pomoč, pridemo skupaj in združimo moči v dobrem.

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
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 …

Marjeta Cerar iz župnije Domžale

18

19

PRITRKOVALCI
Voditelj: Aleš Starman (tel.: 040 272 937, ales.starman@gmail.com)
Kdaj: četrtek po maši (prvo srečanje bo v oktobru 2018)
Komu je skupina namenjena: vsem, ki bi se radi naučili umetnosti
izvajanja lepih melodij z zvonovi

MLADINSKA SKUPINA
Voditelja: Jure Koželj in Anže Cunk (tel.: 051 303 164,
zupnija.preska@rkc.si)
Kdaj: sobota po večerni maši (s srečanji začnemo 22. septembra)
Komu je skupina namenjena: srednješolcem

SKAVTI
Voditelj: Steg Preska 1
Kdaj: prijave se zbirajo v septembru na elektronski naslov:
skavti.preska1@gmail.com, z oktobrom bomo začeli s tedenskimi
srečanji, ki bodo potekala ob petkih od 18. do 20. ure.
Komu je skupina namenjena:
• mladim v starosti od 16 do 21 let (od 2. letnika SŠ dalje): veja klan
popotnikov in popotnic (PP);
• mladim med 11. in 16. letom (od 5. razreda OŠ do vključno 1. letnika
SŠ): veja izvidnikov in vodnic (IV);
• volčiči in volkuljice (VV) so stari od 8 do 11 let (2. do vključno 4.
razred),
Letos bomo imeli omejeno število prijavnih mest za življenje v krdelu, zato se prijavite čim prej.
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SKUPINA ANIMATORJEV
Voditelji: Gregi Močnik, Lucia Bečan (oratorij.preska@gmail.com)
Kdaj: med letom po dogovoru, redni sestanki in priprave na oratorij
od marca naprej
Komu je skupina namenjena: srednješolcem, študentom; obstoječim
in novim animatorjem; tistim, ki bi radi svojo vero živeli z in med otroki
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ŠOLA ZA ANIMATORJE
Voditelj: Nives Felić (tel.: 041 404 559, nives.felic@gmail.com)
Kdaj: vsaka četrta sobota v mesecu
Komu je skupina namenjena: vsem oratorijskim animatorjem, ki
bodo sodelovali na oratoriju 2019, in tistim mladim, ki bi si želeli
okrepiti poznavanje animatorskega življenja

OTROŠKI PEVSKI ZBOR
Zborovodkinja: Tina Bečan (tel.: 040 587 286,
tina.becan98@gmail.com)
Kdaj: petek ob 17.00
Komu je zbor namenjen: otrokom do konca osnovne šole

MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Zborovodkinja: Ana Lucija Jezeršek (tel.: 051 718 534,
aljezersek@gmail.com)
Kdaj: po dogovoru
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
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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 polepšali župnijska srečanja ob oltarni mizi

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: vsak tretji petek v mesecu
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MLADA ZAKONSKA SKUPINA

DRUŽINSKA KATEHEZA

Voditelj: Zakonca Malovrh (tel.: 041 651 084)
Koordinator: Jure Koželj (tel.: 051 303 164, zupnija.preska@rkc.si)
Kdaj: vsak četrti petek v mesecu
Komu je skupina namenjena: mladoporočencem in vsem starejšim
parom, ki še niste vključeni v zakonsko skupino, pa bi si to želeli.
Skupina deluje po programu Družina in življenje. Če bi se želeli pridružiti tej skupini, to sporočite župniku.

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 Jana Podjavoršek, starši
Kdaj: v torek ob 17.30
Komu je skupina namenjena: družinam, ki imajo otroke v osnovni
šoli

SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE
Voditeljica: Mihelina Žebovec (tel.: 031 238 408, 01 361 42 28,
mihelina.zebovec@gmail.com)
Kdaj: ob nedeljah, po družinski maši, v priročni knjižnici
Komu je skupina namenjena: osnovnošolcem, povabljeni tudi starejši

NOVO

SKUPINA ZA MOŠKE
Voditelj: stalni diakon Iztok Žebovec (tel.: 040 813 509, 01 361 42 28,
iztok.zebovec@siol.net) in p. Vili Lovše DJ
Kdaj: po dogovoru z začetkom v septembru
Komu je skupina namenjena: Moškim, ki želijo svojo moškost graditi na veri v Kristusa

24

25

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 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 (z začetkom v
oktobru)
Komu je skupina namenjena: tistim, ki želijo odkrivati globine Svetega pisma
NOVO

MOLITVENA SKUPNOST
Voditelj: Jure Koželj (tel.: 051 303 164, zupnija.preska@rkc.si)
Kdaj: vsak torek ob 18.30 in vsak prvi petek v mesecu med 22. in
23. uro
Komu je skupina namenjena: vsem, tako mladim kot starejšim, molivkam in molivcem
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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
oz. kapeli 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

SKUPINA ZA STAREJŠE

Voditeljici: fizioterapevtka, višja zdravstvena tehnica Martina Jurjevec, vaditeljica športne vzgoje Evfemija Štorga (informacije: Ivanka
Šušteršič; 031 393 052)
Kdaj: prva skupina torek ob 19.00, druga skupina isti dan ob 21.00
Komu je skupina namenjena: predvsem starejšim ženskam, pa
tudi moškim in mlajšim ženskam, saj je delo v skupini prilagojeno
zmožnostim posameznika

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

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

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

DOGODKI 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

DRUŽBENO KORISTNO DELO
Voditelj: Jure Koželj (tel.: 051 303 164, zupnija.preska@rkc.si)
Kdaj: po dogovoru
Komu je delo namenjeno: vsem birmancem, ki nikjer drugje niste našli svoje srede, pa tudi ostalim župljanom, mlajšim in starejšim, ki bi
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radi prispevali k urejenosti cerkve, njene okolice in okolice župnišča,
v dogovoru pa je mogoče tudi drugo delo in pomoč

MOŽNOSTI ZA MOLITEV
Možnosti za molitev so večkrat tedensko:
• vsak dan 5.15–7.00: tiha adoracija v kapeli sv. Družine
• ponedeljek in petek eno uro pred sv. mašo: tiho češčenje Najsvetejšega
• torek 18.30: molitev očenašev v kapeli župnišča
• 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 7.15: rožni venec na fatimski način in posvetitev
Marijinemu brezmadežnemu srcu

ROMANJA V PASTORALNEM LETU 2018/2019
Pot postnega romanja v letošnjem pastoralnem letu nas bo vodila h koreninam naše vere bodisi na Bavarsko bodisi na Koroško. Romanje je
načrtovano za 16. marec 2019.
Župnijskega romanja med prvomajskimi prazniki pa letos ne bo, saj smo
se na župnijskem pastoralnem svetu odločili, da ga organiziramo vsaki
dve leti.
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VEROUČNA ŠOLA

vsem odpuščanje in sprava sta pomembna temelja vsake skupnosti, posebej krščanske skupnosti, zato tudi veroučnega razreda. Veseli bomo,
če boste starši naša vzgojna prizadevanja podprli z zgledom in besedo.
Seveda smo vam kateheti vedno na voljo za pogovor, prosimo pa vas
tudi za molitev, da bomo mogli vašim otrokom predati naprej vse zgoraj
napisano.

PRAVILA VEROUČNE ŠOLE

VZGOJNE SMERNICE VEROUČNE ŠOLE
Kateheti smo na vašo željo poklicani, da vaše otroke vzgajamo v veri. Ker
je vera odnos z Bogom, ki zadeva tudi odnos z bližnjim, je odnos tisti,
ki ga želimo z vzgojo okrepiti. K vzgoji v odnosu do Boga ste najprej
poklicani starši, tako da z otroki redno obiskujete nedeljsko mašo, molite in imate različne družinske pobožnosti (romanja, blagoslovi, branje
Svetega pisma …). Kateheti smo zavezani, da otroke vzgajamo v tem,
kar nam zapoveduje in omogoča Cerkev. Sestavni del vzgoje do Boga je
torej molitev, branje Svetega pisma, učenje o Bogu. Vse to omogočamo
vašemu otroku pri verouku.
Verska vzgoja pa je vezana tudi na zapoved ljubezni do bližnjega. Zato
si kateheti prizadevamo, da v razredu skrbimo za medsebojno spoštovanje, za to, da se vsakdo čuti sprejetega, in za to, da vsak dobi priložnost, da izrazi svoje mnenje. V konfliktnih situacijah smo dolžni ravnati
evangeljsko, kar pomeni, da omogočamo, da posameznik sprejme odgovornost za svoja dejanja ter da pride do odpuščanja in sprave. Pred32

• Starši otroke (vse, ne samo prvošolcev) vpišejo k verouku 4. ali 5. septembra 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, 10. 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,
preglednico o obisku svete maše s podpisi staršev in pisala.
• Veroučenci sproti delajo domače naloge. Ob morebitni odsotnosti
sami rešijo naslednjo lekcijo.
• V primeru kakršnih koli nejasnosti in težav naj starši stopijo v stik s
katehetom.
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VABILA IN SPODBUDE ZA VEROUČNO LETO
2018/2019
• Veroučenci so lepo povabljeni, da se aktivno vključijo v življenje župnije kot ministranti, pevci v otroškem pevskem zboru, skavti, 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.

• 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.
• Duhovni vikend za veroučence od 3. do 6. razreda, ki je sestavni del
verouka, bo 22. in 23. marca 2019.
• Na cvetno soboto, 13. aprila 2019, se bo v okviru oratorijskega dneva
izdelovalo butarice.
• Veroučenci bodo posebej povabljeni k počastitvi Jezusa v Božjem
grobu na veliko soboto (20. aprila 2019) 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 2019 potekal med 7. in 12.
julijem. Vabljeni vsi veroučenci.

PRVOOBHAJANSKI
PROGRAM

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 (www.druzina.si/mavrica)
in Ministrant .
• Na katehetsko nedeljo, 9. septembra 2018, bo pri maši ob 9.30 blagoslov šolskih torb.
• Spodbujamo udeležbo veroučencev pri molitvi rožnega venca v oktobru, devetdnevnici pred božičem in šmarnični pobožnosti v maju.
• V soboto, 1. decembra 2018, bo na oratorijskem dnevu priložnost za
izdelavo adventnih venčkov.
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Voditelj: Jure Koželj
Kdaj: redni verouk in dodatna
srečanja v pripravi na prvo sveto
obhajilo
Opis:
V naši župniji otroci sveto obhajilo prvič prejmejo v 2. razredu osnovne 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
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drugošolci (in/ali njihovi starši), ki kateheze ne obiskujejo v okviru
župnije.
19. november 2018

Srečanje za starše prvoobhajancev

23.–24. november 2018

Prvoobhajanski vikend

13. januar 2019

Predstavitev prvoobhajancev v župniji

30. marec 2019

Dan staršev in prvoobhajancev

6. april 2019

Prva sveta spoved

23. april 2019

Srečanje za starše prvoobhajancev

9.–11. maj 2019

Tridnevnica pred prvim sv. obhajilom

12. maj 2019

Prvo sv. obhajilo

26. maj 2019

Zahvalno romanje za družine prvoobhajancev k sv. Marjeti

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 osmišljena 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.
Poleg rednega obiska svete maše in verouka bodo letos birmanci sodelovali:
• Teden po prvem petku bo »birmanski teden«, to bo teden, ko
se bodo odvijale birmanske skupine. Birmanci se bodo v tem
tednu srečali v skupini z animatorji, kjer se bodo v pogovoru in
aktivnostih pripravljali na prejem zakramenta. Z birmanskimi skupinami bomo začeli po birmanskem vikendu.
• Birmanske sobote (15. 9. (Stična mladih), 17. 11., 9. 3.) bodo
potekale od 14. pa nekje do 16. ure, med nami bodo zanimivi
gostje, na koncu pa bomo druženje končali z adoracijo v kapeli.
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• Birmanska nedelja (21. 10., 25. 11., 10. 2., 31. 3., 28. 4.) – takrat bodo birmanci s stalnimi uvodi (pesem slednica, veroizpoved
in pozornost na prisotnost Svetega Duha pri evharistiji) sodelovali
pri maši.
Od 25. do 27. januarja (od petka pozno popoldan do kosila v nedeljo) bomo odšli na duhovni vikend.
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, pritrkavanje, biblična skupina, čiščenje cerkve, molitvena skupina, pomoč pri katehezi za mlajše veroučence, družbeno koristno
delo, skavti. 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
birmance, temveč za njihove celotne družine in tudi vse ostale župljane.

PROGRAM ZA OSTALE VEROUČENCE
V želji, da bi okrepili izkušnjo Boga ter se medsebojno povezali v
skupnost, bomo letos tudi za veroučence, ki niso neposredno vpeti
v pripravo na prejem zakramenta uvajanja (obhajilo in birma), organizirali duhovni vikend. Odvijal se bo 22. in 23. marca
in bo kot sestavni del verouka za veroučence od 3. do
6. razreda. Več informacij o
vikendu bodo otroci prejeli
pri verouku, objavljene pa
bodo tudi v oznanilih in na
spletni strani.
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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 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 bivajo.
Boter je lahko eden ali pa sta to boter in botra.

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.

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.
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VEROUČNA ŠOLA ŽUPNIJA PRESKA
LETO 2018/2019
KATEHETI
Ime in priimek
Jure Koželj, žpk.
Anže Cunk
Simona Jezeršek
Monika Mohar
Marta Štrukelj
Matevž Vidmar
Mihelina Žebovec

Razredi
2., 7., 8., 9.
4.
1.
3.
5.
6.
družinska
kateheza

E-naslov
kozelj.jure@gmail.com
cunk.anze@gmail.com
mihajezersek79@gmail.com
vrtnarstvo@hortika.si
strukelj.ivan@gmail.com
matevz.vidmar@gmail.com
mihelina.zebovec@gmail.com

Tel. številka
051 303 164
040 612 109
041 225 548
041 284 445
031 804 476
031 311 370
031 238 408,
01 36 14 228

Veroučni urnik bo objavljen naknadno v oznanilih.

UČBENIKI
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred

Praznujemo in se veselimo
skripta za pripravo na prvo sv. obhajilo
Kristjani praznujemo skupaj
Pot v srečno življenje

5. razred

Znamenja na poti k Bogu

6. razred
7. in 8. razred
9. razred

Skupaj v novi svet
V življenje
/

Zvezek
Zvezek
Zvezek
Knjiga
Zvezek
Knjiga
Zvezek
Knjiga
Knjiga
/

10 €
5€
10 €
8,5 €
5€
8,5 €
5€
8,5 €
8,5 €
/

Prispevek za veroučno šolo
Družine veroučencev ste povabljene, da delovanje veroučne šole podprete s prispevkom za ogrevanje, kopije in ostali potrebni material. Priporočeni znesek je 10 € na družino. Prispevek lahko
oddate ob vpisu.
Začetek veroučnega leta bo v ponedeljek, 10. septembra 2018. Maša ob začetku veroučnega
leta pa bo v nedeljo, 9. septembra 2018, ob 9.30.
Sklep veroučnega leta bo v soboto, 8. junija 2019.
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