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pASTIRJEVA BESEDA

ČAS, KI PRINAŠA LUČ ...

Dragi prijatelji!
Sveto pismo o datumu Jezusovega rojstva ne pove ničesar
konkretnega. Tudi najstarejša nesvetopisemska besedila
tega ne omenjajo, tako da lahko z vso gotovostjo trdimo, da
nihče ne pozna pravega datuma prvega božiča. Strokovnjaki
zadnje čase ugotavljajo, da morda celó leto ni povsem
natančno izračunano. Nekoliko duhovito bi lahko rekli,
da se je Jezus rodil med letoma 2 in 7 pred Kristusom …
Zakaj torej kristjani praznujemo božič prav 25. decembra?
Odgovor je preprost in nadvse sporočilen: 21. december je
zimski solsticij, najkrajši dan leta: zmagoslavje noči, teme.
Po tem dnevu se začno dnevi spet daljšati: svetloba premaguje temo in luči je iz dneva
v dan več. Že prastara ljudstva so to vedela in so se te zmage svetlobe nad temo veselila.
Preobrat je pomenil prebujajoče se upanje na toplejše dni z več sonca in življenja.
V tej simboliki so kristjani prepoznali zmago dobrega nad zlom. Zato ni čudno, da so
v soncu, ki premaguje temo, videli Jezusa, ki s svojim prihodom med nas začenja povsem
novo obdobje zgodovine: obdobje svetlobe, miru, dobrote in ljubezni.
Jezus je tista prava luč, ki razsvetljuje temo greha. Jezus v naše medsebojne odnose
prinaša mir in toplino; človeku odkriva svet v povsem novih barvah in oživlja, kar se je
v temini nevednosti zdelo mrtvo.
Želim vam, dragi prijatelji, da bi vam božični prazniki res prinesli vsega tega. Da bi v
prihajajočem Božjem Sinu našli mir, zadovoljstvo in srečo, predvsem pa upanje, da se bo
tema, ki nas obdaja, prevesila v čudovit sončen dan.
Blagoslovljene božične praznike vam želim! V letu, ki prihaja, pa zdravja, miru in
osebnega zadovoljstva.
Blaž Jezeršek, župnik, Pirniče

... SE PREDSTAVLJA

POMEMBEN JUBILEJ
KONGREGACIJE
ŠOLSKIH SESTER

Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa
Kralja obhajamo jubilejno leto – 150 let
ustanovitve naše kongregacije v Mariboru.
Jubilejno leto smo začele 13. septembra
2018 in bo trajalo do 13. septembra
2019. Obhajamo ga pod geslom: »Hvalite
Gospoda, zahvaljujte se mu in mu služite
v ponižnosti.«
Na naše veliko veselje je v tem času
v naših kapelah in cerkvah mogoče
prejeti popolni odpustek: »Apostolska
penitenciarija po naročilu svetega očeta
Frančiška rade volje dovoljuje jubilejno
leto, povezano s popolnim odpustkom pod
navadnimi pogoji (zakramentalna spoved,
sveto obhajilo in molitev po namenu
svetega očeta). Podeljuje pa se ta odpustek
resnično skrušenim spokornikom, ki od
ljubezni gnani kot romarji obiščejo katero
izmed svetišč šolskih sester sv. Frančiška
Kristusa Kralja in so tam pobožno navzoči
pri jubilejnih opravilih. Verniki se lahko
tudi nekaj časa posvetijo premišljevalni
molitvi, ki jo sklenejo z očenašem,
apostolsko veroizpovedjo in s poljubnimi
vzkliki k blaženi Devici Mariji, navadno je
to molitev zdravamarija.«

Dobrodošli torej romarji v samostanski
cerkvi Srca Jezusovega ali v kapeli Doma
matere Margarete v Repnjah!
Jubilej nam pomaga s hvaležnostjo
zreti nazaj in z obnovljenim zaupanjem
gledati naprej, čeprav se razmere
spreminjajo. Zavedamo se, da je redovna
skupnost dar Cerkvi in nam samim, zato
želimo predvsem živeti z veseljem, slaviti
Gospoda in mu služiti v ponižnosti. Naša
poklicanost je živeti tako, da bi lahko
Kristus postajal tudi danes konkreten med
nami, da bi se utelešal in razodeval svoje
obličje. In to je naša vizija, čeprav je videti
bolj krhka in bedna – kot betlehemske
jasli, ki so sprejele Odrešenika in Kralja.
Da bi ga sprejeli tudi vi v svoje srce in
življenje – vam voščimo ob božiču.
s. Metka Vrabič, šolska sestra, Repnje

(s. Pavla Bajec ŠS - Sveta družina)

ŽIVLJENJE PO EVANGELIJU

SLOVENSKI BOŽIČ?
Sredi adventa smo, v času pričakovanja, ki se bo zelo hitro izpolnilo. Z vseh strani
nas bombardirajo novice da smo v »veselem decembru«. Na eni strani je priprava na
Gospodov prihod, tišina, mir, razmislek ... Na drugi strani pa mesta in vasi tekmujejo v
osvetljenosti, organiziranju koncertov, uličnih sejmov in stojnic.
Kaj je prav, kako razločiti? Pravi kristjan o tem ne potrebuje premisleka. Advent je
pravi čas, ko se lahko poglobimo vase, pripravimo srce za prihod našega Odrešenika.
Kako naj v vsem hrupu najdemo tišino, da se bo Odrešenik lahko rodil v naših srcih?
Verjetno zelo težko. Vsakodnevna naglica nas trga na vse strani. Zdi se nam, da moramo
še veliko potrebnih stvari nakupiti, se srečati s skoraj vsemi prijatelji, se udeležiti prižiganja
praznične okrasitve ali si ogledati lučke v mestu, spiti kuhano vino, prisluhniti vsaj dvema
koncertoma v gledališču.
Morda vmes vsaj enkrat najdemo čas za božično devetdnevnico in gremo po Luč miru
iz Betlehema, ki je majhen plamen v primerjavi z vso elektriko sveta. Verjetno so cerkve
po vsej Sloveniji v decembrski naglici edine oaze miru.
Kako naj Božje dete tekmuje z vsem tem? Božič ni več krščanski praznik, temveč
družinski. Marsikdo bo dejal, da je to isto. Še zdaleč ne! Božiča brez JEZUSA ni.
Še dobro, da se Emanuel ne ozira na nas. Prišel bo čisto potiho in ne bo moteč, vedno
bo v skrbeh za nas. V naše »štale« bo prinesel mir in veselje, lepoto življenja, svetlobo,
radost, upanje, ljubezen …
In ko bomo postavili jaslice, naj nas ne skrbi, kako lepe bodo. Pri jaslicah je pomembno,
da v njih vidimo JEZUSA.

(jaslični prizor v cerkvi sv. Frančiška v Šiški)

dekanijska prihodnost
25. 12. 2018 Duhovno bdenje ob živih jaslicah

Peski pod Šmarno goro

17.30

27. 12. 2018

Koncert orgličarskega ansambla
Sorarmonica

Zgornje Pirniče

18.00

13. 1. 2019

Dekanijska revija otroških in
mladinskih zborov

Ljubljana Podutik

15.00

9. in 16. 1.
2019

Kancijanovi večeri z Jankom
Jeromnom

Ljubljana Ježica

19.45

3. 2. 2019

Monodrama Janka Krištofa
»Njegovo obličje«

Ljubljana Šiška

20.00

13. 2. 2019

Kancijanovi večeri s s. Emanuelo
Žerdin

Ljubljana Ježica

19.45

13. 3. 2019

Kancijanovi večeri s Stanetom
Grando

Ljubljana Ježica

19.45

1. 4. 2019

Dekanijsko srečanje za bralce Božje
besede

Ljubljana Šentvid

20.00

Sodelavci zavoda Pridi.com nas s pobudo #deliJezusa v posebni akciji
Advent ≠ Veseli december že od začetka adventa spodbujajo, da bi čas najlepšega
pričakovanja v letu preživeli drugače kot večina ljudi: da bi zabavo zamenjali za
notranji mir, hrup nakupovalnih središč za molitev in zahvaljevanje za vse, kar
imamo, ter bleščavo luči za resnično Luč, ki prihaja. Nagovore pričevalcev v obliki
videoposnetkov, ki so nam pri tem lahko v pomoč, si lahko ogledate na spletni strani
https://www.pridi.com/delijezusa/ in k ogledu povabite tudi svoje prijatelje.
Izdajatelj: Dekanija Ljubljana Šentvid; odgovarja: France Mervar, dekan
Uredniški odbor: France Mervar, Mateja Komel Snoj, Janko Jeromen in Sebastjan Likar
Likovna zasnova: Lojze Čemažar
Priprava za tisk: Salve, d. o. o.
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Podatki o župnijah dekanije Ljubljana Šentvid
ŽUPNIJA
LJUBLJANA DRAVLJE
LJUBLJANA
JEŽICA
LJUBLJANA
KOSEZE
LJUBLJANA
PODUTIK
LJUBLJANA
STOŽICE
LJUBLJANA
ŠENTVID
LJUBLJANA
ŠIŠKA
PIRNIČE
PRESKA
SORA
SV. KATARINA
TOPOL
ŠMARTNO POD
ŠMARNO GORO
VODICE

TELEFON, E-NASLOV, E-POŠTA
01/583-00-30, 01/583-00-32
http://zupnija-dravlje.si
zupnija.lj-dravlje@rkc.si
01/561-22-23
http://zupnija-lj-jezica.rkc.si
zupnija.lj-jezica@rkc.si
01/517-10-64
http://zupnija-lj-koseze.rkc.si
zupnija.lj-koseze@rkc.si
01/518-70-46
http://zupnija-lj-podutik.rkc.si
marko.cizman@rkc.si
01/565-76-90
http://zupnija-lj-stozice.rkc.si
zupnija.lj.stozice@rkc.si
01/512-81-30
http://www.zupnija-sentvid.si
zupnija.lj.sentvid@rkc.si
01/583-72-70
http://www.zupnija-siska.si
zupnija.lj-siska@rkc.si
01/362-11-71
http://pirnice.si/zupnija-pirnice
zupirnice@gmail.com
01/361-79-30
http://www.zupnija-preska.si
zupnija.preska@rkc.si
01/361-15-34
http://zupnija-sora.rkc.si
zupnija.sora@rkc.si
01/361-42-73
01/511-61-07
http://zupnija-smartno.rkc.si
zupnija.smartno@rkc.si
01/832-31-02
http://zupnija-vodice.rkc.si
zupnijski_urad3@t-2.net
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Urnik svetih maš v dekaniji Ljubljana
ŽUPNIJA
LJUBLJANA
DRAVLJE
LJUBLJANA
JEŽICA
LJUBLJANA
KOSEZE
LJUBLJANA
PODUTIK
LJUBLJANA
STOŽICE
LJUBLJANA
ŠENTVID
LJUBLJANA
ŠIŠKA
PIRNIČE
PRESKA
REPNJE
SORA

MED TEDNOM
(ZIMSKI ČAS)
7.30, 19.00

NEDELJA

19.00 (ob sredah ob 7.30)

6.30, 8.30, 10.00, 11.00
(DSO), 11.30, 19.00
8.00, 10.00, 19.00

7.00, 18.30

8.00, 10.00

19.00

7.30 (Glince), 8.30, 10.00

7.00 (razen ob sobotah),
9.00, 10.30
19.00 (razen torek in četrtek) 9.30 (julij in avgust)
6.30, 8.30, 9.30 (Stanežiče),
19.00 (18.30)
10.00, 19.00
7.00, 19.00
7.00, 8.30, 10.00, 11.00
(sv. Jernej),19.00
18.30 (ob četrtkih ob 7.00) 8.00 (Sp. Pirniče),
10.00 (Zg. Pirniče)
19.00 (ob torkih ob 7.00)
7.00, 9.30, 19.00
6.30 (pon-sob)
7.00
7.00 (sre, pet, sob), 19.00
7.00, 9.30
(pon, tor, čet), Ladja 19.00
9.00

SV. KATARINA
TOPOL
ŠMARTNO POD 19.00 (18.00), 7.00 (torek) 7.00, 9.00
ŠMARNO GORO (ob sobotah samo v Tacnu)
VODICE
7.00 (sreda in sobota),
7.00, 9.30,
19.00 (18.00)
8.00 (Skaručna),
9.30 (Šinkov Turn),
11.00 (Šmarna gora)

