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SVETE MAŠE:
ponedeljek, sreda–sobota: 19.00
torek: 7.00 (v kapeli pastoralnega doma)
nedelje* in prazniki: 7.00, 9.30, 19.00
* Kadar so nedeljske maše tudi na podružnici, je v župnijski cerkvi
dopoldan samo ena maša ob 8.30, na podružnici pa je ob 10.00.

ODPRTA VRATA
Odprta vrata pustimo takrat, ko nekoga pričakujemo ali pa vsaj zaupamo, da tisti, ki vstopa, prihaja dobronamerno. Temu je na nek način
namenjena knjižica, ki je pred vami. Želi pokazati, kje so vam s strani
naše župnijske skupnosti venomer vrata odprta. Zato smo jo letos ponesli v vse domove naše župnije. Različne skupine, različni interesi, različni darovi. Vendar vse, da bi rasli v svetosti, k čemur nas je nedavno s
svojo apostolsko spodbudo povabil papež Frančišek. »Všeč
mi je gledati svetost v ljudstvu
našega potrpežljivega Boga, to
njegovo vztrajnost, da moremo
dan za dnem napredovati.«
(GE 7) S papežem ponavljam,
da je tudi meni všeč, kako nam
Bog daje možnost napredovanja. Različne skupine, v katerih
rastemo, so priložnost za našo
svetost.
Letos smo na vse domove v naši
župniji odnesli knjižice. Najprej
zato, da se sami zavedamo, da
nismo vase zaprta in zagledana
skupnost. Da sami pri sebi preverimo, koliko imamo zares odprta vrata. Hkrati pa želimo to predstaviti
vsem: tistim, ki že hodite pot z nami, tistim, ki ste se v preteklosti morda
oddaljili, in vsem, ki nas poznate zgolj od daleč.
Drugi razlog, da ste dobili knjižico, pa je misijon, ki ga bomo imeli v
prihodnjem letu. Kot je bilo obrazloženo v pismu, ki smo ga priložili,
je želja, da bi kot župnija, ne samo verni, pač pa vsi, naredili korak naprej v odpuščanju. Zamere, nerazčiščene situacije velikokrat ovirajo naše
odnose, da bi zares zaživeli. Tudi ker si ne upamo odpustiti, ker nismo
3

pripravljeni popustiti. Misijon, ki je nekakšna obnova verskega življenja,
bo tako namenjen odpuščanju. Nanj se bomo prek različnih vsebin pripravljali vse leto, izvedli pa ga bomo jeseni 2020.
Prvi del knjižice prinaša pričakovanja nekaterih župljanov o misijonu. Sledi
opis različnih župnijskih skupnosti, s kontakti in prisrčnim vabilom, da lahko
v njih najdete svoje mesto. Napovedujemo tudi romanja, ki jih bomo imeli
v prihodnjem letu, opisan pa je tudi razpored molitve. Posebej bi izpostavil
zadnjo rubriko: podeljevanje zakramentov. Pri njih se večinoma srečam z
vami. Ker želim, da bi bilo teh srečanj še več, si, prosim, preberite ta del.
Predvsem prosim, da me obvestite, če bi vi ali vaši sorodniki, ki so bolni ali
pa ostareli, radi prejeli zakrament bolniškega maziljenja. Tega zakramenta
Jezus ni zapustil zgolj za umirajoče, pač pa za vse, ki so resno bolni.
Lahko bi se pošalili, da vas letos vabimo na dneve odprtih vrat. In vas res.
Vendar ne zato, ker bi vas radi dobili kot redno stranko, ne zato, da bi se predstavili kot popolni, saj to nismo. Vrata želimo odpreti zato, ker verjamemo,
da vam je Bog dal talente, da nas je taisti Bog vse ustvaril in odrešil. In kar je
najpomembnejše, da nas ta Bog tako močno ljubi, da je dal življenje za nas.
Naj bo torej Bog zares z nami in med nami!
Jure Koželj, župnik
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MISIJON 2020
Misijon je nekakšna duhovna obnova župnije kot cerkvene skupnosti. K
njemu smo vabljeni najprej vsi, ki smo aktivni v naši župniji, seveda pa
se nam lahko pridruži kdorkoli. Ker naše odnose bremenijo zamere in
sovraštva, bi radi naredili korak naprej v odpuščanju. Nekatere župljane
smo povprašali, kaj pričakujejo od misijona.
Iztok Žebovec, stalni diakon in tajnik
župnijskega pastoralnega sveta:
Ob pripravi na misijon mi je na misel prišla
beseda sv. Pavla: »Kristus nas je osvobodil za
svobodo, bratje!« Misijon je čas milosti, če
se ji le odprem. Skupaj lahko razmišljamo o
tem, kar nas dela nesvobodne (razne nezdrave navezanosti, nespravljenost, zavozlanosti v
odnosih ...), in o tem, kaj je vir moje življenjske
moči, moj končni cilj. Misijon je zame priložnost, da ponovno ozavestim skrivnosti naše
vere, to je, da sem ljubljen od Očeta, da sem s
krstom po Kristusovi zaslugi že deležen Božje
slave ter da je moje poslanstvo živeti in delati
na Kristusov način, da ljubim s Kristusovo ljubeznijo – ker nas je Kristus
odrešil strahu zase, strahu pred smrtjo in nam pokazal, kako svojo človeškost živeti na Božji način.
Sandi Cizelj, član župnijskega pastoralnega sveta:
Zadnje pastoralno leto je v župniji zelo prisotna misel o organizaciji
misijona. Na sejah župnijskega pastoralnega sveta je o tem redno tekla
beseda, zlasti smo razmišljali o sami ideji za misijon in o konkretnih
in najprimernejših možnostih njene izvedbe v naši župniji. Izoblikoval
se je predlog, da bi misijon posvetili odpuščanju in spravi kot najbolj
aktualnima temama, tako za našo župnijo kot za celotni slovenski
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narod. Odpuščanje in sprava se posebej
spuščata na osebno, celo intimno, raven
posameznika in kličeta po odločitvi slehernika za pot prenove osebnega odnosa do
drugega, lahko do bližnjega v družini ali
pa širše, do soseda, sovaščana, sodelavca,
župljana in/ali naprej. Izkušnje govorijo, da
odpuščanje in sprava nikoli nista enostavna
procesa, ker se zanju nujno mora odločiti
ravno tisti, ki je krivico drugemu storil in je
prišel do spoznanja, da je s svojim ravnanjem drugega prizadel in bi to morda želel
spremeniti, »popraviti«. To na osebnem nivoju ve vsak sam za sebe.
Na nivoju župnije pa so morda nastale in ostale nekatere zamere in
vrzeli med župljani v povezavi z nenadnim odhodom prejšnjega župnika g. Francija Klopčiča in kasnejšim umeščanjem novega župnika g.
Jureta Koželja, češ da je premalo, če se ga spomnimo samo v molitvi,
konkretnejših dejanj pomoči pa ni bilo. Vloga misijona v župniji se s
tem kaže v vzpostavitvi takega posebnega okolja, ki bo pripomoglo k
spodbujanju ljudi za korak odpuščanja in sprave, za korak k preseganju
zamer, k dejavnemu povezovanju, celjenju (med)osebnih ran in vrzeli.
Misijon naj bo zato prostor veselega in preprostega vzdušja, pozitivnih
čustev in misli, ki bo klical po odprtosti src za preseganje bremen preteklosti, prostor brez krivde, brez sodb, brez obtožb, brez primerjav v
duhu molitve Oče naš, posebej v delu, ko govori »… in odpusti nam
naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji
nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega«. Misijon naj z nazornimi
pozitivnimi zgledi kaže na možnosti za spravo in odpuščanje ter vliva voljo za upanje v ureditev medsebojnih odnosov in posnemanje v
ljudeh. Kot pravi evangelist Matej (Mt 18,19–20): »Resnično, povem
vam tudi: Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji,
ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije
zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.«
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Miha Lešnjak, izredni delivec obhajila
in član molitvene skupine:
Slovenija vedno bolj postaja misijonska dežela.
Je dežela, ki mora znova slišati, da Bog živi,
vabi in kliče, ljubi in tolaži, da je usmiljen do
mene, tebe in vsakega človeka tako tistega,
ki je blizu Bogu, kot tistega, ki je od njega
oddaljen. Potrebno je znova slišati evangelij in
živeti po tem, kar je oznanjeval Jezus.
Misijon je milostni čas. Je čas spreobrnjenja
in obilja Božjih darov. Je čas, ko se ustavim,
pogledam na prehojeno pot, preverim svoje življenje, predvsem pa da
zazrt v Jezusa prenovim, poglobim, utrdim svojo vero in odnos z bližnjimi
ter Bogom.
Misijon pa je tudi duhovna bitka, ni le lepotna izboljšava osebnega, duhovnega in župnijskega življenja. Naše glavno orožje pri duhovnem boju
pa so molitev, ki obnavlja in ohranja živ odnos z Bogom. Post, ki nas
usposablja za premagovanje stisk in težav v življenju, tako da se znamo
odpovedati lastnemu ugodju. Miloščina, ki nam pomaga videti stisko
bližnjega in daje priložnost, da mu po svojih močeh pomagamo. Tako
postajamo misijonarji, prinašalci in pričevalci Boga v vsakdanjem življenju.
Petra Jarc, članica molitvene skupine:
Po milostih iz globin Brezmadežnega Srca
Marijinega in v globokem spoštovanju Presvetega Srca Jezusovega si želim, da se bo v
naši župniji v letu misijona Življenje razširilo in
pljusknilo vsaj malo čez cono udobja vsakega
izmed nas. Ker se prav tam čez vse začne. Da
bomo dovolj pogumni in bomo začeli odkrivati dobrohotnost v vseh ljudeh, še posebno
v naših sorodnikih, sosedih in ljudeh, ki jih ne
razumemo in mislimo, da so tako drugačni od
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nas. In pri tem spoznavali, da tako kot Jezus pri vsaki maši na najodličnejši
način gradi most z nami, tako smo mogoče tudi mi edini most za notranji
mir in spravo z našimi sorodniki in rodovi vseh naših prednikov. Prijatelji,
želim si, da ne bomo več pustili, da nas oblikujejo situacije in ljudje, ampak
se bomo pustili oblikovati le od Boga. Kajti temo zla lahko ugasnemo le
z enim samim pogledom ljubezni in sočutja. Z dobrohotnostjo in čistim
srcem. Zlo noče umreti, ampak njegova smrt je neizbežna. In ko bodo
prišli trenutki utrujenosti, nemoči in potrtosti, se spomnimo, da nikoli
nismo sami, da je naš Bog vedno v pripravljenosti, nikoli utrujen, nikoli
ne spi in je vedno tu in nas čaka, da nas prime za roko in popelje na pot,
kjer se Življenje šele začne.
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SKUPINE, KI DELUJEJO V ŽUPNIJI
V župniji deluje kar nekaj skupin. Namenjene so različnim starostnim
skupinam, interesom, talentom … Vse pa so namenjene, da sobivamo
skupaj, se skupaj vzgajamo, rastemo in poglabljamo odnos z Bogom in
bližnjimi. Najprej predstavljamo skupine, ki so namenjene otrokom in
osnovnošolcem.

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

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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MLADINSKA SKUPINA
Voditelja: Jure Koželj in Tadej Pagon (tel.: 051 303 164,
zupnija.preska@gmail.com)
Kdaj: sobota po večerni maši (s srečanji začnemo 14. septembra)
Komu je skupina namenjena: srednješolcem in mladim

SKUPINA ANIMATORJEV
Voditelji: Luka Podgoršek, Klara Burgar (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 2020, in tistim mladim, ki bi si želeli
okrepiti poznavanje animatorskega življenja
Naš narod je znan po ubranem petju. Govori se tudi, da imamo največ Marijinih pesmi. V naši župniji je kar nekaj priložnosti za pevsko udejstvovanje,
predvsem glede na starost.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR
Zborovodkinja: Doroteja Bizant in Tamara Jezeršek
(tel.: 041 389 935, doroteja.bizant@gmail.com)
Kdaj: v petek ob 16.45
Komu je zbor namenjen: otrokom do konca osnovne šole

MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Zborovodkinja: Ana Lucija Jezeršek (tel.: 051 718 534,
aljezersek@gmail.com)
Kdaj: v torek ob 19.00
Komu je zbor namenjen: mladim od osmega razreda dalje pa vse
tja do študentskih let, seveda z veseljem do prepevanja krščanskih
mladinskih pesmi
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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)
Organistka: Ema Gortnar (tel.: 031 399 320,
ema.gortnar@guest.arnes.si)
Organistka: Eva Bečan
Kdaj: v petek po večerni maši
Komu je zbor namenjen: obstoječim in novim pevcem, ki bi radi
polepšali župnijska srečanja ob oltarni mizi
Zakonske skupine so namenjene zakoncem, ki v skupnosti skupaj odkrivajo,
kakšno je bogastvo skupne poti v življenju. Ker so večinoma to že formirane
skupine, ki se nekatere srečujejo že leta, vabimo vse, ki bi si želeli skupaj z
drugimi pari iz naše župnije deliti izkušnje vašega življenja, da se pridružite
morebitni novi zakonski skupini, ki bi jo ustanovili skupaj z župnikom.
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NOVA ZAKONSKA SKUPINA
Voditelj: Jure Koželj (tel.: 051 303 164, zupnija.preska@gmail.com)
Kdaj: po dogovoru

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

ZAKONSKA SKUPINA 2
Koordinatorica: Maja Lešnjak (tel.: 059 711 301)
Kdaj: vsak tretji petek v mesecu

MLADA ZAKONSKA SKUPINA
Voditelj: Zakonca Malovrh (tel.: 041 651 084)
Koordinator: Jure Koželj (tel.: 051 303 164, zupnija.preska@gmail.com)
Kdaj: vsak četrti petek v mesecu
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Vse skupine sicer prispevajo k duhovni rasti in verski poglobljenosti, vendar so nekatere usmerjene prav v to, vendar vsaka na svoj način. Zato smo
pri vsaki pripisali, komu je skupina namenjena, v kolikor bi se v opisu našli.

DRUŽINSKA KATEHEZA
Voditelji: župnik Jure Koželj (tel.: 051 303 164,
zupnija.preska@gmail.com), 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

SLOMŠKOVE BRALNE URICE
Voditeljica: Monika Mohar (041 284 445, vrtnarstvo@hortika.si)
Kdaj: po dogovoru z začetkom v oktobru
Kje: Knjižnica Medvode
Komu je skupina namenjena: predšolskim in osnovnošolcem do
4. razreda

KATEHEZA ZA ODRASLE
Voditelj: Jure Koželj (tel.: 051 303 164, zupnija.preska@gmail.com)
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
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SKUPINA ZA MOŠKE
Voditelj: stalni diakon Iztok Žebovec (tel.: 040 813 509, 01 361 42 28,
iztok.zebovec@siol.net)
Kdaj: po dogovoru z začetkom v septembru
Komu je skupina namenjena: Moškim, ki želijo svojo moškost graditi
na veri v Kristusa

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

BIBLIČNA SKUPINA
Voditeljica: Marta Štrukelj (tel.: 031 804 476)
Kdaj: vsak prvi četrtek v mesecu po večerni sv. maši (z začetkom
v septembru)
Komu je skupina namenjena: tistim, ki želijo odkrivati globine
Svetega pisma
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Skrbimo tudi za lepoto in urejenost bogoslužja. Dve skupini sta namenjeni
prav tovrstnemu služenju.

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

PRITRKOVALCI
Voditelj: Jure Koželj (tel.: 051 303 164, zupnija.preska@gmail.com)
Kdaj: po dogovoru
Komu je skupina namenjena: vsem, ki bi se radi naučili umetnosti
izvajanja lepih melodij z zvonovi
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Duhovno rastemo in drug drugega blagoslavljamo preko molitve. Vabljeni k
molitvenim skupinam, za njih ni potrebna nobena izobrazba, zgolj veselje
in vztrajnost v molitvi.

MOLITVENA SKUPNOST
Voditelj: Jure Koželj (tel.: 051 303 164, zupnija.preska@gmail.com)
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

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 23.00 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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Naša cerkvena skupnost preko karitas skrbi za uboge. Kot prostovoljci se
jim lahko pridružite. Omogočamo pa tudi telovadbo v skrbi za zdravo telo.

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

TELOVADBA
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
Marsikomu zaradi različnih okoliščin manjka fizičnega dela. Novih sodelavcev bodo obstoječi zelo veseli. Več kot nas je, lepše je, delo pa je tudi
hitreje narejeno.

ČIŠČENJE CERKVE
Voditelj: Jure Koželj s sodelavci (tel.: 051 303 164,
zupnija.preska@gmail.com)
Kdaj: vsako soboto po vnaprej objavljenem razporedu
Komu je skupina namenjena: mlajšim in starejšim, ki delite skrb za
notranjo urejenost svetišča
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DRUŽBENO KORISTNO DELO
Voditelj: Jure Koželj (tel.: 051 303 164, zupnija.preska@gmail.com)
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 radi prispevali k urejenosti cerkve, njene okolice in okolice župnišča, v dogovoru pa je mogoče tudi drugo delo in pomoč
Dvorana Valentina Oblaka v našem pastoralnem domu redno gosti predavanja, ki prispevajo k družbeno kritičnemu ali kulturnemu udejstvovanju.
Različni gostje odpirajo nove poglede na trenutno stvarnost.

»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
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VEROUČNA ŠOLA
KATEHETI
Ime in priimek

Razredi

E-naslov

Tel. številka

Jure Koželj, žpk.

2., 8., 9.

kozelj.jure@gmail.com

051 303 164

Simona Jezeršek

1.

mihajezersek79@gmail.com

041 225 548

Monika Mohar

3.

vrtnarstvo@hortika.si

041 284 445

Matevž Vidmar

6., 7.

matevz.vidmar@gmail.com

031 311 370

Marta Štrukelj

4., 5.

strukelj.ivan@gmail.com

031 804 476

Mihelina Žebovec

družinska
kateheza

mihelina.zebovec@gmail.com

031 238 408,
01 36 14 228

Veroučni urnik bo objavljen naknadno v oznanilih.

ROMANJA V PASTORALNEM LETU 2019/2020
V letošnji jeseni mineva 20 let od beatifikacije Antona Martina Slomška.
Postno romanje nas bo vodilo po njegovih poteh, načrtovano pa je za
29. 2. 2020.
Po dveh letih pa se odpravljamo ponovno na majsko župnijsko romanje.
Spet romamo k Mariji, tokrat v Lurd, predvideno med 27. aprilom in 1. majem 2020. Več bo seveda znanega pred romanji v oznanilih, na spletu …
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MOŽNOSTI ZA MOLITEV
Možnosti za molitev so večkrat tedensko:
• vsak dan 5.15–7.00: tiha adoracija v kapeli sv. Družine; pol ure pred
sveto mašo molitev rožnega venca
• ponedeljek in petek eno uro pred sv. mašo: tiho češčenje Najsvetejšega
• torek ob 19.30: molitev očenašev v kapeli župnišča
• četrtek po sv. maši: prvi v mesecu: molitev večernic pred Najsvetejšim
drugi v mesecu: tiho češčenje Najsvetejšega
tretji v mesecu: molitve po različnih namenih
pred Najsvetejšim
četrti četrtek v mesecu: molitev za rajne
• petek ob 15.00: ura Božjega usmiljenja
• vsak prvi petek v mesecu po večerni sv. maši do 23.00: češčenje Najsvetejšega
• vsako prvo soboto ob 7.15: rožni venec na fatimski način in posvetitev
Marijinemu brezmadežnemu srcu
21

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 načeloma 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.

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.

22

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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