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“Saj ste vendar živi kamni!” (1 Pt 2,5)

december 2019

December - čas za akcijo!
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novim šolskim letom vam v
župnijskih oznanilih v branje in
razmislek ponujamo vsebine iz
knjige Otta Neubauerja Gremo
na misijon. Najprej smo poskušali
prepoznati Božjo ljubezen v svojem življenju. Ta ljubezen je gonila
sila, ki nas spodbudi, da se odpremo drugim ljudem in jih povabimo
k spoznavanju Jezusa. Odkrili smo,
da smo vsi kristjani poklicani k
oznanjevanju, da ni treba, da smo
odlični retoriki in popolni kristjani.
Prek molitve prejmemo Svetega

Duha, pogum in se tako opremimo
za misijon. In ne, misijonar ni samo
tisti v Afriki, na Japonskem ali v
Mehiki. Misijonar je vsak izmed
nas, že na pragu svojega doma!
V današnjem svetu, ki ima zelo
raznovrsten sistem vrednot (in
nekatere so tudi v nasprotju s
krščanskimi), je dolžnost krščanstva, da utemeljuje svoje prepričanje
in Resnico. Kaj ali kdo je Resnica?
Kako lahko kdo v današnjem svetu
trdi, da je našel resnico, in je hkrati odprt za dialog? Človek nasproti mene ima lahko svojo resnico.
Kako se potem lahko srečujemo in
pogovarjamo kot enakovredni sogovorniki – če vem, da je moja re
snica edina prava? O kakšni resnici
pravzaprav govorimo kristjani?
V dialogu z drugo osebo naj vsak
izmed nas pokaže, kako je bil obdarjen v veri. Ravno zato, ker
se resnica razodeva kot dar in v
ljubezni ter v naši ponižnosti do
Boga in bližnjega, bomo tlakovali
pot, po kateri Bog vodi drugega k
sebi.

Resnica je oseba – Jezus Kristus.
Nobenega dvoma ni, da je Jezus
res živel. O tem se učijo že osnovnošolski otroci pri zgodovini. Vendar je priznanje, da je Jezus živel,
šele prvi korak k skrivnostim naše
vere. Zato je pomembno, da ljudje
v nas prepoznajo prevzetost nad
tem, da se nas je Jezus dotaknil.
Da v nas vidijo vesele kristjane, ki
se z močjo vere zmorejo postaviti po robu obupu in zmorejo razlikovati dobro od slabega. Brez
veselja kristjani nismo prepričljivi.
Kjer pa je veselje, imamo nehote
misijonarsko moč. Resnica se ne
uveljavlja z zunanjo močjo, temveč
je ponižna in se kaže v ljubezni in
služenju bližnjim.

Veseli december in veseli kristjan.
Kako skladno! Če do sedaj nismo
imeli poguma, da naredimo korak
naprej v smeri oznanjevanja, potem je december pravi mesec.
Kako začeti? Najprej se z molitvijo
opremo na Svetega Duha, da nas
bo vodil in navdihoval ter polagal
besede v naša usta. Hkrati pa bo
pripravljal dušo tistega, ki nas bo
poslušal, da bo odprta za sprejem
veselega oznanila. Začnemo lahko z
majhnimi, preprostimi koraki. To so
lahko koraki izkazovanja ljubezni,
pozornosti bližnjemu. To so drobna
opravila, pomoč starejšim, pozdrav
sosedu v bloku, čeprav je popolni tujec ... In beseda bo sprožila

besedo, v nas bodo prepoznali nekaj več, nekaj, kar nas »poganja«,
in gotovo jih bo zanimalo, od kod
je naša drža ljubezni. Morda nam
bodo potožili, kako so utrujeni od
divjega življenjskega ritma, službe,
nerazumevanja v družini, norega
decembra ... In lahko jim pokažemo, povemo, kje in kako najdemo svoj mir, tolažbo, pravi veseli
december, po katerem ne ostane
praznina. Pripovedujemo jim lahko
o tem, da je Bog svet tako ljubil,
da je poslal svojega edinorojenega
sina na svet, da je postal človek.
Da je prišel zaradi mene, tebe in
njega ter da se to božično veselje
ne konča, ampak se nadaljuje tudi
v vsakdanjem življenju. Povabimo
jih lahko k božični devetdnevnici,
da začutijo skrivnost pričakovanja
praznika, k svetim mašam na sveti
večer, k polnočnici in k sveti maši

na božični dan, da se jih dotakne
praznični mir in začnejo spoznavati
Božjo ljubezen.
Seveda pa ob oznanjevanju v veselem decembru misijonar ne sme
pozabiti nase. Okrepčajmo se ob
zakramentalnih znamenjih Božje
ljubezni – sveti evharistiji in sveti
spovedi.
Blagoslovljen božič in naj Gospod
deluje po vas!
Domača naloga
Ljudje najprej in najlaže razumemo
praktično ljubezen – odprtost, pozornost in gostoljubnost. Zato naj
vsak od nas vsaj enemu neznancu
izkaže praktično ljubezen ter ga
povabi k prazničnim svetim mašam
ali decembrskim dogodkom v naši
župniji.
Primož Brovč

Naša župnija v očeh mladih

ŽŽ

upnijo na Žalah poznam že iz
otroštva, in čeprav nisem nikoli
živela tu, sem vedno z veseljem prihajala k svetim mašam. Najbolj mi
v spominu ostaja veličastno petje
pri velikonočni vigiliji, ki smo se je

vsako leto udeležili prav v župnijski
cerkvi na Žalah. Poleg tega me je
kot majhnega otroka vedno zanimal nastajajoči mozaik, ki je bil naj
prej sestavljen iz priimkov darovalcev, kar se mi je zdelo zelo zabavno

prebirati. Zdaj, ko sem nekoliko
starejša, grem redkeje k maši v
to župnijo, saj se zaradi aktivnega
sodelovanja raje udeležim maše v
svoji župniji, še vedno pa mi je lepo
vsako leto na prvi november biti
pri maši prav tu. Kadar pridem sem
na navadno nedeljo, res z veseljem
gledam mozaik, všeč pa mi je tudi
petje, saj so pesmi vedno tematsko
izbrane in dovolj poznane, da lahko sodelujem. Pohvalila bi orgelsko
spremljavo, ki je vedno zelo ustvarjalna in doda mašni daritvi posebno vzdušje. Prav tako me pritegnejo piškoti na Miklavževo nedeljo, ki
so dodaten razlog za pogovore in
druženje, ne le župljanov, ampak
tudi zunanjih obiskovalcev. Precej sem slišala o Župnijski karitas

na Žalah, za katero se mi zdi, da
je res dobra organizacija, ne le za
ljudi, ki jim pomaga, ampak tudi
za prostovoljce, ki tu najdejo svojo
družbo. Kot predlog, s čim bi lahko privabili še več mladih iz drugih
župnij, pa lahko omenim na primer
mladinski ples, ki je v naši župniji
zelo priljubljen in povezovalen dogodek, mladinski novoletni izlet v
kakšno večje mesto (npr. Dunaj),
kar pri nas predstavlja predvsem
dekanijsko povezovanje mladih, še
kakšen podoben mladinski moli
tveni večer, kot je prvega novembra zvečer, in morda kakšen filmski
večer, ko bi ogledu filma sledil še
pogovor. Takih dejavnosti bi se tudi
sama z veseljem udeležila.
Ema, študentka

Praznujmo skupaj
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aša cerkev ima svoj obraz. Izstopa predvsem Jezusov obraz.
Mnogim je postala »dom«, v
katerem močno čutijo Božjo
navzočnost. Na tretjo adven
tno nedeljo pred desetimi leti

da mozaik imamo. Veliko ve o dolgem procesu njegovega nastajanja, predvsem pa o njegovi simboliki, zgodbah in tudi zanimivostih,
ki jih morda še ne poznamo.
Vabimo vas, da se skupaj veselimo

smo delo patra Rupnika prvič
videli v vsem njegovem sijaju.
V petek, 13. decembra 2019,
bomo obeležili ta posebni dan.
Veselimo se, da med nas prihaja
nekdanji župnik Tomaž Prelovšek,
ki bo ob 18.00 daroval sveto mašo.
Po njej nam bo predstavil mozaik,
kot ga zna le on, iskrivo, zanimivo in prepričljivo. Navsezadnje je
poskrbel za celoten projekt, za to,

10-letnice mozaika ter se po sveti
maši in predstavitvi v avli srečamo tudi z gospodom Prelovškom.
Da se bomo družili ob dobri hrani,
vse, ki radi kaj spečete in ste to pripravljeni deliti z drugimi, prosimo,
da sladke ali slane prigrizke prinesete v pevsko sobo pred sveto
mašo, da bo neutrudna skupina
Marta Marta pripravila pogostitev.

Preživel po čudežu
Knjiga in čaj

J“J

az, ki sem preživel po čudežu,
pričujem o tem,” sklene svojo knji
go Preživel po čudežu salezijan
ski duhovnik Tom Uzhunnalil, ki je
557 dni preživel v rokah islamskih
skrajnežev v Jemnu. Tom je odšel
v misijone v Jemen in je deloval v
centru sester misijonark ljubezni
v glavnem mestu Aden. 4. marca
2016 so center napadli oboroženi teroristi Islamske države. Ubili
so 16 ljudi, med njimi štiri sestre,
Toma pa so ugrabili. Za njego- so ga teroristi izpustili. Toplo ste
vo osvoboditev so posredovali povabljeni na pogovorni večer
salezijanska družba, papež in in- s slikovno predstavitvijo Jemna.
dijska vlada. 12. septembra 2017
Zdenka Sušec

Tako velik Bog je prišel k nam
v tako majhnem otroku, da se
ga ljudje ne bi bali.
(neznani avtor)
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URNIK SVETIH MAŠ
NEDELJE: 8.00 in 10.00
Tomačevo: 8.00
DELAVNIKI: 7.30 in 18.00
SOBOTE: 18.00
SPREJEM v ŽUPNIJSKI PISARNI:
ponedeljek, torek, četrtek in petek
od 8.30 ‒ 9.30 in 17.00 ‒ 17.45

SPOVEDOVANJE:
NEDELJE: 7.30 ‒ 7.50 in 9.30 ‒ 10.30
DELAVNIKI: 17.30 ‒ 18.15
SOBOTE: 17.30 ‒ 17.50

Pričakujemo ...
SREDA, 4. DECEMBER

ob 18.45 biblična skupina v župnijski knjižnici
ob 18.45 sestanek Župnijske karitas

ČETRTEK, 5. DECEMBER

ob 19.00 Miklavžev večer z zgodbo in obdarovanjem otrok v cerkvi Vseh svetih

PETEK, 6. DECEMBER
NEDELJA, 8. DECEMBER

prvi petek: dopoldne obhajanje bolnikov
od 19.00 do 22.00 adoracija
brezmadežno spočetje Device Marije,
slovesni praznik

TOREK, 10. DECEMBER

ob 18.45 večer Knjiga in čaj s slikovno predstavitvijo Jemna

PETEK, 13. DECEMBER

ob 18.00 mašuje g. Tomaž Prelovšek. Po sveti
maši nam bo ob deseti obletnici postavitve
mozaika predstavil to umetniško delo

NEDELJA, 15. DECEMBER
PONEDELJEK, 16. DECEMBER

SREDA, 18. DECEMBER
TOREK, 24. DECEMBER
SREDA, 25. DECEMBER
ČETRTEK, 26. DECEMBER
NEDELJA, 29. DECEMBER
TOREK, 31. DECEMBER
SREDA, 1. JANUAR

19.00 srečanje članov ŽPS-ja v knjižnici
začetek božične devetdnevnice: k svetim
mašam med tednom ob 18.00 posebej
vabljene družine z otroki, ko bomo Marijo in
Jožefa spremljali na poti v Betlehem
ob 18.45 biblična skupina v župnijski knjižnici
SVETI VEČER: otroška polnočnica ob 18.00,
slovesna polnočnica ob 24.00, v Tomačevem
ob 22.00
BOŽIČ, praznik Jezusovega rojstva: slovesne
maše ob 8.00 in 10.00, v Tomačevem ob 8.00
sveti Štefan (dan samostojnosti in enotnosti):
maše ob 9.00 in 18.00, v Tomačevem ob 8.00
praznik svete družine: pri sveti maši ob 10.00
blagoslov otrok
SILVESTROVO, drugi sveti večer: ob 19.00
zahvalna sveta maša ob sklepu leta, potem
čaj in druženje
Marija, Božja Mati, novo leto: svete maše ob
9.00 in 18.00, v Tomačevem ob 18.00

