
Molitev papeža Frančiška 
k sv. Jožefu

Pozdravljen, 
Odrešenikov varuh

in ženin Device Marije.
Tebi je Bog zaupal svojega Sina;

vate je Marija položila 
svoje zaupanje;

s teboj je Kristus 
postal človek.

Blaženi Jožef,
tudi nam bodi kot oče,

vodi nas na poti življenja.
Izprosi nam milost,
usmiljenje in pogum

ter brani nas vsakega zla.
Amen.

Gospod in Oče človeštva, ki si vsa človeška bitja ustvaril
z istim dostojanstvom, vlij v naša srca bratskega duha.

Navdihni nam sanje novega srečanja, dialoga, pravičnosti 
in miru. (iz Molitve k Stvarniku papeža Frančiška)

Pastoralna dejavnost 
Župnije sv. Janeza Krstnika v Preski
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PROSTOR, V KATEREM  
SMO VSI BRATJE IN SESTRE

Cerkev, Božja hiša, naš 
skupni dom, v katerem se 
dan za dnem, posebno pa 
na Gospodov dan, zbira 
družina družin, naša župnija, 
je prostor, v katerem se 
kličemo bratje in sestre. 
Tega ne doživiš nikjer drugje. 
Ko prestopimo prag vrat 
naše cerkve, nas pozdravita 
dva napisa: »Blagor njim, 
ki prebivajo v Gospodovi 
hiši« in »V Gospodovo hišo 
pojdemo veseli!« Smo se 
kdaj vprašali, zakaj? Ker je tu 
prostor, kjer se po delovanju 
Svetega Duha kruh spremeni 
v resnično Jezusovo Telo in vino v resnično Jezusovo Kri. Ker nas Sveti Duh 
združuje v eno družino, v kateri smo vsi bratje in sestre. In to je razlog 
veselja. Ampak v tem svetem prostoru se po vsaki sveti maši sliši: »Pojdite 
v miru!« ali v jeziku Cerkve: »Ite, missa est«, kar dobesedno pomeni 
maša je končana, Pojdite v miru. Maša se zaključi s poslanstvom, in sicer: 
»pojdite, poslani ste, da iz prejetih milosti skrivnost Evharistije živite sredi 
sveta! Da tudi tam živite kot pravi bratje in sestre!« Iz povedanega lahko 
rečemo, da sveta maša ni dolžnost, obisk svete maše zapoved, ampak naša 
pravica, kajti ob viru Božje Ljubezni se hrani naša ljubezen, da smo zmožni 
živeti kot bratje in sestre. Upam si reči, da brez Evharistije to ni mogoče. 
Vrednota nedeljske svete maše je neprecenljivo velika, a žal v mnogih 
zakonih in družinah ni več vrednota. Posebej pa se je to zgodilo v času 
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pandemije. Naše vrste evharističnega srečanja so se znatno zmanjšale. 
To je zaskrbelo tudi papeža Frančiška. Februarja je na splošni avdienci 
poudaril: »Krščanstvo brez bogoslužja je, upal bi si reči, krščanstvo brez 
Kristusa, brez celotnega Kristusa.« V ta okvir pastoralnega načrtovanja 
bi bilo treba vnesti prenovo evharističnega besednjaka, kot pravi up. 
nadškof Marjan Turnšek v svoji knjigi Prebudimo dremajočega velikana. 
Na primer, da bi sveto mašo vedno bolj »obhajali« in ne zgolj »bili« pri 
njej oziroma jo »opravili« oziroma »čakali«, da mine, ali da bi jo duhovnik 
samo »bral«, verniki pa bi »dajali« zanjo, marveč bi darovali »dar« za 
sveto mašo, ker željo, da se pri obhajanju svete maše spominjamo tudi 
njihovega namena in se celotno občestvo pridruži njihovi molitvi zanj. 
Tudi s katehezami pomagamo pri odkrivanju nepredstavljivih skrivnosti 
svete Evharistije. Ko se človeku malo odstre tančica skrivnosti svete maše, 
takrat obisk svete maše postane obisk iz ljubezni. Biti gost pri zadnji 
večerji ne more biti dolžnost niti prisila niti zapoved. Priti na Kalvarijo, biti 
pod križem, iz katerega teče Predragocena Kri in izmiva naše grehe ter 
puščave našega življenja spreminja v žive oaze, biti zakramentalno navzoč 
pri odprtem in praznem grobu vstajenja ne more biti obveznost niti ne 
more izpasti iz naših urnikov. Vse to je milost ljubezenskega srečanja 
med Jezusom in nami. In takšno srečanje je izvir življenja, v katerem smo 
zares vsi bratje in sestre. Naj ob tem omenim še drugo pastoralno smer v 
prenovljenih razmerah, ki se mi zdi ključna, to je češčenje Najsvetejšega 
zakramenta. Stopiti v cerkev kar tako, mimo grede, in počastiti Gospoda 
v tabernaklju in moliti pred izpostavljenim Najsvetejšim zakramentom. 
Češčenje Boga iz obličja v obličje bo naša »polna« zaposlitev v nebesih. 
Pastoralna smer vseh manjših skupin v župniji in vseh srečevanj naj bi bila 
priložnost, da se malo bolj približamo neizčrpni evharistični skrivnosti, ki 
je vir in izvir krščanskega življenja. Posvetitev obema Srcema nas sama 
po sebi vodi v globine te skrivnosti. Naj bo blagoslovljeno prihajajoče 
pastoralno leto.

Jure Koželj, župnik
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SKRB ZA DRUGE –  
ITI VEN IZ SEBE – ODPRETI OČI

»V teh časih, ko se zdi, da vse, kar smo poznali, razpada, je dobro 
spodbujati k solidarnosti, ki pride iz odgovornosti do nebogljenih, iščočih 
isto usodo. Krepi se v služenju v različnih oblikah.« (tč. 115)

V tem smo kristjani doma, saj smo po krstu strokovnjaki za občestvo, 
in ta drža je protistrup razpadanju npr. sosedskih stikov, v službi, med 
sorodniki.

Menim, da bi se vsak moral resno vprašati: Komu sem jaz bližnji v naši 
župniji, v naši ulici ali vasi? Kdo me potrebuje? 

Kaj imam, kar lahko dam: čas, obisk, pomoč ...? Kaj lahko storimo skupaj?
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KDO JE MOJ BRAT
Papež Frančišek nam v posebni okrožnici odgovarja – vsi smo bratje, ker 
smo otroci edinega stvarnika, … vsi na istem čolnu … in se zato lahko 
rešimo le skupaj. Poklicani smo h graditvi bolj pravičnega in bratskega 
sveta, in sicer ne z besedami, temveč z dejanji. Ali kot pravi apostol Jakob: 
»Vera brez del je mrtva.« 

K dejavni veri, graditvi bolj pravičnega in bratskega sveta v vsakodnevnih 
odnosih, v domačih družinah, v domači župniji, občini smo poklicani vsi. 
Gospodove besede: »lačen sem bil …, žejen sem bil …, nag sem bil …, 
bolan sem bil …, tujec sem bil …«, so naslovljene na vse. Odgovor je na 
vsakem posamezniku. Odgovor župnije je župnijska Karitas, ki naj bo le v 
pomoč, ki naj bo le organizirana oblika pomoči, posrednik. Dejanja so na 
posamezniku in od vsakega je odvisno, ali bo na koncu slišal: »in ste mi 
dali jesti, … in ste mi dali piti, … in ste me oblekli, … in ste me obiskali.«

Zato prisrčno vabljeni, da se odločite in pridružite župnijski Karitas kot 
sodelavci (tudi samo občasni), kot prostovoljci ali podporniki.  

Miroslav Mozetič, predsednik župnijske Karitas
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KAKO BOMO ANIMATORJI ŽIVELI  
»VSI SMO BRATJE«?

Če smo se česa naučili v času epidemije, je 
to, kako je biti fizično ločen od soljudi in 
kako pomembna je človeška bližina, topel 
objem ali poslušanje prek analognega 
kanala. To se je seveda poznalo tudi v naši 
mladinski pastorali. Povsem drugačna je 
dinamika odnosov na daljavo prek ekrana. 
Srečanja in dogodki so še vedno potekali 
prek Zooma, ampak vsi lahko potrdimo, 
da je pri tem nekaj bistvenega manjkalo. 
Treba je izkazati gromozansko mero 
samoorganizacije, da si lahko z mislimi 
popolnoma pri stvari. Človek se vpraša, ali 
bo po vsem tem sploh še možno vzpostaviti primerno vzdušje v skupini. 
Izkazalo se je, da smo bili vsi zelo potrebni skupinske dinamike v živo, kot 
smo je bili vajeni prej.

Po taki izkušnji postaneš bolj pozoren na dogajanje in vzdušje v skupini, 
da bi lahko prebrodila vse viharje zunaj in znotraj same sebe.

Povezanost skupine je za vsakega posameznika še toliko bolj pomembna, 
ker nas konec koncev povezuje vera, ki jo živimo in izkazujemo tudi 
občestveno. Drug drugemu smo v spodbudo, da smo skupaj na poti h 
Gospodu. Vsi smo bratje in vsi smo na istem čolnu: blagoslov za enega 
pomeni blagoslov za vse in padec enega pomeni padec vseh. Zato je vsak 
od nas odgovoren za dobre odnose znotraj skupine in obstanek le-te.

Želimo si, da bi vztrajali v dobrih odnosih z mislijo, da smo vsi bratje in 
kako pomembno je, da vero živimo drug z drugim. Tako se bomo lažje 
izpopolnjevali v krepostih in živeli v svetosti.

Luka Podgoršek, voditelj oratorija in animatorjev
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KATEHEZA, PROSTOR,  
KJER SE UČIMO ŽIVETI TO,  

DA SMO »VSI BRATJE«?
Nekaj smernic za različne skupine na področju pastorale v zavedanju, da 
imamo istega Očeta in smo vsi bratje, ki jih najdemo v papeževi okrožnici 
Vsi smo bratje:

•  Spodbujamo stike s starejšimi – odkrivanje naših korenin in modrosti, 
ki jo nosijo v sebi. 

•  Učimo se poslušati drugega in ga sprejeti takega kot je – postajamo 
bližnji drugim tudi z besedami, ki vračajo moč, krepijo, tolažijo in 
spodbujajo.

• Služenje gleda vedno bratu v obraz, se ga dotika, čuti njegovo bližino, 
v nekaterih primerih ›podoživlja‹ njegovo stanje in išče primerne 
pomoči.

•  Cerkev je hiša z odprtimi vrati, ker 
je mati. In kot Marija, Jezusova 
(in naša) Mati, »želimo biti Cerkev, 
ki služi, ki zapušča dom, ki prihaja iz 
svojih templjev, iz zakristij, da bi bila 
blizu življenja, vzdrževala upanje, bila 
znamenje enotnosti  … graditeljica 
mostov, rušiteljica zidov, sejalka 
sprave.«

Jana Podjavoršek, katehistinja
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SVA ZAKONCA,  
A TUDI BRAT IN SESTRA

Poročni obljubi, da si 
bova ostala zvesta v sreči 
in nesreči, v bolezni in 
zdravju, da se bova ljubila in 
spoštovala vse dni svojega 
življenja, navkljub, naju 
kaj hitro lahko odnese na 
stranpoti. Kako kot zakonca 
bereva papeževo okrožnico 
Vsi smo bratje in kako naju 
zapisano nagovarja, da se 
še bolj približava Bogu in s 
tem drug drugemu? Zgodba 
o usmiljenem Samarijanu je 
lahko zakoncem svetilnik, 
ko se znajdemo na točki, 
ko ne vemo, kako ravnati, 
ali pa se sprašujemo, kako 
popraviti že storjeno krivico, 
se opravičiti, pokazati, da nam je mar in da imamo radi. Tudi ko želimo 
presegati meje svojih vrednostnih okvirjev in delovati navzven, izven 
zakonskega odnosa in družine. Pokaže nam, kako naj postanemo bližnji 
drugim. Tudi in predvsem s preseganjem predsodkov, osebnih interesov 
ter zgodovinskih ali kulturnih pregrad. Vsi smo namreč soodgovorni pri 
izgradnji družbe, ki bo znala vključevati, združevati in dvigati tistega, ki 
je padel ali ki trpi. Zakonec, otrok, družinski član, prijatelj, sodelavec, 
sožupljan … Izbrala sva nekaj odlomkov, za katere se nama zdi, da papež 
Frančišek preko njih tudi nam, zakoncem, kaže, v katero smer naj se 
obrnemo.
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»Kdor ne živi v duhu bratske zastonjskosti, spreminja svoje življenje 
v mučno trgovino, ki to, kar da, vedno primerja s tem, kar dobi v 
zameno,« piše papež Frančišek in osvetljuje za naju temeljno načelo 
zakona. Življenje smo prejeli v dar, zato je prav, da dajemo ne da bi 
karkoli pričakovali. Pristen odnos med nama, ki ni samoumeven in zanj 
zavestno delava, premaguje sebičnost in podarja bogastvo življenja. Kot 
zakonca sva vsak dan poklicana, da sebe postaviva v drugi plan in se 
na začetku dneva vprašava, kaj lahko eden in drugi narediva za to, da 
drug drugemu polepšava dan. Pomagava skozi stisko. Narediva kaj, da bo 
življenje drugemu lažje. Vendar brez izgovorjenih in še huje, tistih skritih, 
nikoli izgovorjenih, pričakovanj, ki lahko tiho, a vztrajno uničujejo odnos. 
Brez primerjanja, kaj in koliko sva dala in kaj dobila. Brez licemerstva in 
sprenevedanja.

»Sesti in poslušati drugega – značilnost človeškega srečanja – je 
vzorec gostoljubne drže človeka, ki premaga samovšečnost in sprejme 
drugega, se mu posveti, mu odmeri prostor v lastnem krogu.« Kot 
zakonca se strinjava, da je mnogo lažje govoriti, deliti nasvete, iskati 
krivdo zunaj sebe kot pa samo sesti, odpreti srce in prisluhniti drugemu. 
Papeževe besede so nama spodbuda, usmeritev, da večkrat pogledava 
navzven, drug k drugemu, k otrokom, prijateljem, sozakoncem … in 
preprosto prisluhneva. Sva tam. Se za trenutek ugrizneva v jezik, ne 
sodiva in ne skačeva v besedo. Se potrudiva in skušava sogovornika 
začutiti preko vseh ravni komunikacije, brez vpletanja najinega sveta, 
brez iskanja lastne pozornosti, brez želje po pametovanju. »Resnico 
lahko iščemo skupaj v dialogu, v mirnem pogovoru ali strastnem 
razpravljanju. To je zavzeta hoja, tudi v tišini in trpljenju, sposobna 
potrpežljivega zbiranja bogatih izkušenj posameznikov in ljudstev,« 
zapiše papež in tudi zakonce spodbuja k vztrajnosti in pokončni drži 
v gradnji pristnih in ljubečih odnosov.

Preko prilike o Samarijanu nas papež Frančišek vabi, »naj v sebi spet 
prebudimo poklic državljanov naše dežele in vsega sveta, poklic 
snovalcev novih socialnih vezi.« Zakonca si lahko vsakodnevno 
prizadevava, da družba napreduje v skupnem dobrem. S tem, ko 
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aktivno živiva vrednoto poštenosti v vsakdanjem življenju in ne kloneva 
niti takrat, ko sva izzvana, temveč ohraniva notranjo trdnost. S tem, 
ko verjameva v dobro v ljudeh, ko ne obupava nad njimi, tudi če sva 
kdaj prizadeta, temveč jih sprejemava in vztrajava na gradnji odnosa. 
Tudi s tem, ko aktivno živiva najino vero, se ne zapirava v svoj mali, 
varni svet. Obiščeva zakonsko skupino, povabiva na obisk sozakonca, 
za katera meniva, da sta v stiski ali potrebujeta družbo. Dvigneva roko 
na roditeljskem sestanku v šoli in stojiva za svojim mnenjem. Pričujeva 
na svojem delovnem mestu …

»Ta nevarna ravnodušnost, da greš mimo, ne da bi se, bolj ali manj 
nedolžen, ustavil …«, nas zakonce vabi, da se ne potegnemo vase, 
ne postanemo ravnodušni ali se izmikamo tako, da zgolj od zunaj 
opazujemo. Povabljeni smo, da smo aktivni in se udeležujemo ter 
pričujemo. Vsak dan namreč ponuja novo priložnost, nov korak. 
»Ponuja se nam soodgovornost, ki omogoča spremembe. Biti moramo 
dejaven del rehabilitacije in podpore ranjeni družbi. Pred nami je 
velika priložnost, da poskusimo, kako je biti bratje, kako je biti drugi 
usmiljeni Samarijan, ki namesto netenja sovraštva in zamer sprejema 
nase bolečino neuspeha.« Vsak zase lahko dnevno iščemo načine, 
kako pomagati pri nastajanju boljše družbe. Zakonca tudi tako, da svoj 
zakon živiva na način, da bodo drugi, ki morda oklevajo pri sklenitvi 
zakona, zahrepeneli po njem. 

Bratstvo, h kateremu nas vabi papež Frančišek, sva zakonca poklicana 
uresničevati na različnih ravneh. Najprej in najtemeljiteje med seboj, v 
najinem odnosu, kjer teživa k temu, da vanj dnevno vabiva Boga. Pa 
v družini, ki predstavlja pot, kako lahko prave vrednote in odnos do 
sveta preneseva na prihodnje generacije. Med prijatelji, kot državljana, 
človeka … Prizadevava si lahko, da bratstvo je in ostane zapisano v 
najinih srcih, ki hrepenita po ljubezni, edinosti, pa tudi odpuščanju 
in spravi.

Matija in Barbara Obolnar, voditelja zakonske skupine
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ŽUPLJANI SMO BRATJE 
IN SESTRE V KRISTUSU

Nekega počitniškega večera sem se pred zakristijo srečala s skupinico 
ministrantov. Dva med njimi sta dobila sestrico in so jima ostali čestitali. 
Tudi sama sem jima čestitala z besedami: »Čestitam, postala sta velika 
bratca«. Čez nekaj trenutkov pa sem dodala: »Tudi jaz sem vajina sestra.« 
Starejši me je čudno pogledal in si verjetno mislil: »Kako si ti najina sestra?« 
Vprašala, sem ga, če ve, zakaj sem njuna sestra, pa je odkimal. Rekla sem 
mu, da smo v Jezusu Kristusu vsi kristjani bratje in sestre med seboj.

Po tem dogodku sem razmišljala, koliko se kristjani zavedamo, da je Jezus 
naš brat in smo s tem vsi bratje med seboj. Še posebej sedaj v času korona 
krize tudi veliko naših faranov opušča nedeljsko sveto mašo. A ravno pri 
sveti maši se srečamo z Jezusom in si poglobimo bratske vezi tudi med 
seboj. Ljubezen, ki nam jo Jezus podarja pri svetem obhajilu, ponesemo 
na naše domove, med sosede, na delovna mesta. S tem utrjujemo dobre 
medsebojne odnose. Vsi dobro vemo, kako hitro pride do raznih nesoglasij, 
če nismo povezani z Jezusom. Jezus pričakuje od nas, da ga obiščemo. 

Minka Mihovec, članica ŽPS
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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. 

	KARITAS
Voditelj: Miroslav Mozetič
Stik: Klara Marija Plešec, tel.: 041 298 719
Redna srečanja sodelavcev so vsako drugo sredo v mesecu po 
večerni sveti maši.

	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 …
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	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 6. razreda OŠ do vključno 

1. letnika SŠ): veja izvidnikov in vodnic (IV);
• volčiči in volkuljice (VV) so stari od 8 do 11 let (3. do vključno 

5. razred).
Letos bomo imeli omejeno število prijavnih mest za življenje v 
krdelu, zato se prijavite čim prej. Začetek prvo soboto v oktobru.
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	MLADINSKA	SKUPINA
Voditelja: Jure Koželj in Matjaž Venta (tel.: 051 303 164,  
zupnija.preska@gmail.com)
Kdaj: sobota po večerni maši (s srečanji začnemo 11. 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

	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 2022, in tistim mladim, ki bi si želeli okrepiti 
poznavanje animatorskega življenja
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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 (tel.: 070 812 650,  
doroteja.bizant@gmail.com) 
Kdaj: v petek ob 16.45
Komu je zbor namenjen: otrokom do konca osnovne šole

	MLADINSKI	PEVSKI	ZBOR
Zborovodkinja: Tamara Jezeršek (tel.: 031 577 375) 
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

	ŽENSKI	PEVSKI	ZBOR
Zborovodkinja: Ema Gortnar (tel.: 031 399 320,  
ema.gortnar@guest.arnes.si)
Kdaj: v sredo ob 20.00, pričetek po dogovoru
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)
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. 

	NOVA	ZAKONSKA	SKUPINA
Koordinatorica: Barbara Obolnar (tel.: 031 214 844,  
obolnar.bm@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
Koordinatorja: zakonca Šubic Marko in Mateja, tel.: 040 840 361
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)
Patricia Nosan (tel.: 031 494 546) in Jana Podjavoršek, starši 
Kdaj: v torek ob 17.30
Komu je skupina namenjena: družinam, ki imajo otroke v osnovni šoli
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	SLOMŠKOVO	BRALNO	PRIZNANJE	ZA	ODRASLE
Stik: Nada Lukman Flis, tel. 041 640 036
Kdaj: vsak 1. četrtek v mesecu ob 10.00 v župnišču
Komu je skupina namenjena: odraslim bralcem

	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 
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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	VEČERI	S	SVETIM	PISMOM
Vodi: s. Snežna Večko
Kdaj: vsak drugi četrtek v mesecu po sveti maši s pričetkom 14. 
oktobra 2021
Kje: Predavanja s pogovorom bodo v cerkvi, prenos tudi po Zoomu. 
Začnemo s Prvo Mojzesovo knjigo. Vabljeni!

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
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	PRITRKOVALCI
Voditelj: Jure Koželj (tel.: 051 303 164, zupnija.preska@gmail.com)
Kdaj: bo oznanjeno pri rednih oznanilih
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: po dogovoru
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.: 070 672 331, 
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

	ŠOLA	ADORACIJE	–	ČEŠČENJA	NAJSVETEJŠEGA
Voditeljica: Jana Podjavoršek
Kdaj: torek po večerni sveti 
maši
Šola za adoracijo, ki jo začenjamo 
po uvodnih srečanjih pred 
počitnicami, nam bo po korakih 
na dvanajstih tedenskih srečanjih 
pomagala vzpostaviti in poglobiti 
pristen stik z Jezusom.
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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
Voditelj: Miroslav Mozetič
Stik: Klara Marija Plešec (tel: 041 298 719) 
Kdaj: vsaka druga sreda v mesecu 
Komu je skupina namenjena: vsem, ki bi se kakor koli dobrodelno 
udejstvovali

	SKUPINA	ZA	DUHOVNO	POMOČ	V	DEOS	MEDVODE
Vodi: s. Meta
Poleg svete maše je to priložnost za srečanje, poslušanje in pogovor. 
Ustavimo se ob svetniku tedna, zapojemo, molimo po naših namenih 
ter skupaj razmišljamo ob nedeljski Božji besedi. 
Srečujemo se ob četrtkih ob 16.00. 

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: po dogovoru
Čemu je dogodek namenjen: spoznavanju in kritičnemu presojanju 
družbeno aktualnih tem

	DOGODKI	V	DVORANI	VALENTINA	OBLAKA
Voditelj: Franci Bečan
Kdaj: po dogovoru
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. matevz.vidmar@gmail.com 031 311 370

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

Mihelina 
Žebovec

7., družinska 
kateheza mihelina.zebovec@gmail.com 031 238 408 

01 36 14 228

Veroučni urnik bo objavljen v oznanilih.





Molitev papeža Frančiška 
k sv. Jožefu

Pozdravljen, 
Odrešenikov varuh

in ženin Device Marije.
Tebi je Bog zaupal svojega Sina;

vate je Marija položila 
svoje zaupanje;

s teboj je Kristus 
postal človek.

Blaženi Jožef,
tudi nam bodi kot oče,

vodi nas na poti življenja.
Izprosi nam milost,
usmiljenje in pogum

ter brani nas vsakega zla.
Amen.

Gospod in Oče človeštva, ki si vsa človeška bitja ustvaril
z istim dostojanstvom, vlij v naša srca bratskega duha.

Navdihni nam sanje novega srečanja, dialoga, pravičnosti 
in miru. (iz Molitve k Stvarniku papeža Frančiška)

Pastoralna dejavnost 
Župnije sv. Janeza Krstnika v Preski
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