oznanila
Župnija
Ljubljana Sveti Križ

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

LL

atinska
beseda
adventus
pomeni prihod, prihajanje, dogodek, navzočnost – v krščanskem pomenu pa označuje prihod
Mesije. Ta prihod je mišljen kot
dvoje: kot podoživljanje upanja
izraelskega ljudstva, ki je čakalo
rojstvo obljubljenega Odrešenika,
in kot pričakovanje Kristusa, ki bo
v veličastvu prišel ob koncu časov.
Advent je kratek čas (4 tedne)
pred slovesnim praznikom Jezusovega rojstva, božičem. Začne se
s prvo od štirih adventnih nedelj,
ki pomeni tudi začetek novega
cerkvenega leta. Ta čas nam lahko
hitro uide, pogosto se ga komaj za-

vemo in že smo tik pred božičem.
Kaj je advent? Je čas veselega
pričakovanja, ne daril ali tržnic veselega decembra, temveč Odrešenikovega prihoda. Je pripravljanje
naše notranjosti na Jezusovo rojstvo. Je čas, ko premišljujemo skrivnost prihoda Boga na zemljo. Ko se
čudimo, kako je mogoče, da se je
spustil na zemljo in postal človek
v osebi Jezusa Kristusa. Je človeš
tvo zanj res tako dragoceno? Ima
mene res tako rad, da se je zame
rodil kot otrok v Betlehemu? Sem
zanj res tako pomemben, pomembna?

Bog je prišel, da bi vstopil v
človeško zgodovino in odrešil vse
ljudi vseh časov in iz vseh narodov.
Da, Bog je prišel na zemljo, da bi
rešil tudi mene. Zato je adventni
čas priložnost za notranje veselje,
saj se lahko veselim svoje notranje
osvoboditve, ki mi jo podarja Bog.
Kakor zatirani, ki se veseli trenutka,
ko bo tega konec. Kakor zapornik,
ki se veseli, da bo izpuščen na prostost. Kakor se veselim, ko pride k
meni pomemben gost.
Poleg Device Marije je ključna
osebnost adventnega časa sveti
Janez Krstnik, saj je svoje ljudstvo
vztrajno pozival, naj se spreobrne,
da bo pripravljeno na sprejem Mesije. Krščeval je v reki Jordan in ljudje so prihajali h krstu v znamenje
spreobrnjenja in priznavanja svojih
grehov. Janez je napovedoval, da
pride za njim tisti, ki bo krščeval v
Svetem Duhu in ognju.
Da, tudi mi pripravimo pot Gospodu, pričakujmo ga tako, da prenovimo svoje srce, da se bo pri nas
čutil dobrodošlega. Naj se poveča
naše hrepenenje po Gospodu, ki
nas želi odrešiti in nam podariti
novo življenje. Okrepimo osebno ali družinsko molitev, izdelajmo adventni venček in pri molitvi
vsak dan prižgimo sveče. Odločimo
se za iskreno sveto spoved pred
božičem, pridimo v cerkev k sve-

temu obhajilu, kolikor je mogoče.
Sprejmimo morda čisto majhno
odločitev, da se v neki točki spre
obrnemo in s tem bolje začrtamo
smer svojega življenja.
Zavarujmo svoje notranje življe
nje pred površnostjo zunanjega
in posvetnega. Pustimo ob strani
reklamne oglase, ki nas raztresajo
z nasveti, kaj vse moramo nare
diti za »popolno« božično praznovanje. Iščimo raje mir, zbranost,
ljubezen do bližnjega ...
Naj bosta letošnji advent in božič
priložnost, da na novo okusimo
obljubljeno rešitev človeštva, ki
nam jo je obljubil Bog! Naj ob tem
začutimo toplino, nežnost, spre
jetost, ki jih prinaša prihajajoči
Mesija.
Peter Možina

Čas epidemije v naši župniji
Kako v naših družinah doživljamo drugi val epidemije?

K
K

omaj smo dobro zakorakali v
jesenski čas in spet smo v omejitvah zaradi korone, že drugič letos.
Verjetno smo poleti vsi po tihem
upali, da jih ne bo več, vendar pa
smo se tudi zavedali, da jesen prinaša prehlade, zato so spet potrebni vsi ti ukrepi, da bi obvarovali
sebe in bližnje. Tudi v naši družini je
bilo potrebnega kar nekaj prilagajanja, sploh glede šole na daljavo,
službe, obiskov sorodnikov, ki so v
drugih regijah in so do nadaljnjega seveda odpovedani ... Lažje pa
nam je vzdrževati stike, saj lahko
prijatelje in sorodnike kadarkoli
pokličemo po telefonu ali video
povezavi in se pogovorimo z njimi.
Radi gremo na sprehode, čeprav
z masko na obrazu, kar ni ved-

no moteče, saj nas ščiti tudi pred
mrazom. Večkrat se ustavimo v
stari cerkvi, da zmolimo in začutimo bližino Svetega Duha ter si tudi
tako napolnimo duhovne baterije.
Prek interneta ali po televiziji
spremljamo svete maše, saj nam
veliko pomeni, da se jih lahko
udeležimo vsaj na tak način.
V tem času se lahko bolj posvetimo
osebnim, družinskim odnosom,
lahko jih utrdimo, saj vemo, da
nam Gospod stoji ob strani in nam
kot vedno pomaga.
Čas za molitev, razmislek ali samo
pogovor z njim mi vsekakor pomaga, da se umirim in dobim novo
energijo za naprej.
Gregor Čeligoj

PP

o lepem pomladno-poletnem
obdobju, ko smo se ponovno lah
ko udeleževali svetih maš in se
srečevali s sožupljani, je žal prišel
drugi val epidemije.
Neizbežno je prišla novica, da se
bomo ponovno morali odpovedati udeležbi pri svetih mašah v živo.
A hkrati je prišla še novica, za ka
tero sva hvaležna, da bo prejema
nje zakramentov, svete spovedi in svetega obhajila, še naprej
mogoče.
Takoj sva začutila, da je v središču
našega
duhovnega
življenja

JJ

srečanje z Jezusom v podobi kruha, ki ga prejmemo pri svetem
obhajilu. Zato sva se odločila, da
bomo ob nedeljah temu dali naj
večji poudarek.
Kot zelo dobra dopolnitev se je
pokazalo tudi naše družinsko bogoslužje, kjer pojemo, prebiramo
Božjo besedo in se o njej pogovarjamo ter sledimo cerkvenemu letu.
Oblikujemo ga tako, da pri njem vsi
sodelujemo in da so tudi otroci aktivno vključeni. Vse to gradi in poglablja naše družinsko občestvo.
Maja in Tadej Janež

Češčenje Jezusovega srca in
janzenizem (2. del)

ezus je svetnici Marjeti Mariji
Alacoque obljubil 12 blagoslovov
tistim, ki bodo častili njegovo Srce.
Te obljube nimajo takšne veljave,
kakršno ima Sveto pismo, so pa
skladne z Novo zavezo, ki jasno razodeva Jezusovo dobroto, ljubezen
in usmiljenje.
Obljube častilcem Srca Jezusovega
1. Dal jim bom vse milosti, ki jih
potrebujejo v svojem stanu.

2. Naklonil bom mir njihovim
družinam.
3. Tolažil jih bom v trpljenju.
4. Varno zavetje jim bom v živ
ljenju, posebno ob smrtni uri.
Tisti, ki mi bodo vdani in meni
posvečeni, se ne bodo pogu
bili.
5. Dal jim bom obilen blagoslov
pri vsem delovanju.
6. Grešniki bodo našli v mojem
Srcu vir in neizmerno morje

usmiljenja.
7. Mlačni (posebej redovne osebe) bodo postali goreči.
8. Goreči (posebej redovne osebe) bodo hitro dospeli do velike popolnosti, če se mi bodo
popolnoma posvetili, me častili
in ljubili.
9. Bogato bom blagoslovil kraje
in skupnosti, kjer bodo imeli na
častnem mestu podobo mojega presvetega Srca in ga bodo
ljubili in častili ter se mu izročali v posebno varstvo. Tako bom
ponovno zedinil sprte družine
in pomagal družinam v kakršnikoli stiski, če se bodo z zaupanjem obračale name.
10. Tistim, ki delajo za rešitev duš,
bom dal, da bodo spreobrnili
tudi najbolj trdovratne grešnike, če bodo prisrčno častili
moje Srce in to čaščenje širili
med ljudmi.
11. Imena tistih, ki bodo širili čaščenje, bodo neizbrisno

zapisana v mojem Srcu.
12. Tistim, ki bodo zaporedoma
devet prvih petkov prejeli sveto obhajilo, obljubljam milost
končnega spreobrnjenja. Ne
bodo umrli v moji nemilosti in
brez svetih zakramentov. Moje
Božje Srce jim bo v zadnjem
trenutku varno pribežališče.
V litanijah Srca Jezusovega izpo
vedujemo, da je Srce Jezusovo bogato za vse, ki ga kličejo.
Papež Janez Pavel II. je o velikodušnosti Srca Jezusovega dejal:
»Odprto je za vse in vsakogar
posebej. Popolnoma je odprto in
njegova velikodušnost ne bo nikdar prenehala. Velikodušnost Jezusovega Srca pričuje o dejstvu, da
ljubezen ni podvržena zakonitostim
smrti, ampak zakonitostim vstaje
nja in življenja. Pričuje o dejstvu,
da ljubezen raste s tem, da ljubi,
saj je to njena pristna narava.«
Kaplan Aljaž
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Nastanek mladinske
molitvene verige

otovo so dogodki 5. novembra prav vse šokirali in v nas vzbu
dili nelagodna občutja. To je bil
četrtek, ko so po središču Ljubljane
potekali nasilni protesti. Ko smo z
nekdanjima sošolkama iz Želimelj
delile svoje občutke, je ena od
njiju zelo kmalu prišla do ideje,
da bi se mladi povezali v moli
tvi. Trenutni položaj kar kliče, da
bi se zbližali na tak način. Nasilni
protesti pa so bili še zelo odloč-

na spodbuda in potrditev, da je
to resnično potrebno. Z idejo in
prošnjo za podporo smo se obrnile
na Katoliško mladino, kjer so bili
zelo navdušeni in so nas podprli.
Zdaj se vsak dan ob devetih zbiramo na njihovi strani na Facebooku, kjer vsakič nekdo moli naprej, ostali pa se priključimo prek
svojih zaslonov. Lepo ste vabljeni, da se nam pridružite tudi vi.
Marjeta Jesenko
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»Moj Bog, ki živiš na skrivnosten način v meni, vodi me skozi
vso mojo negotovost in temo! Ti
razsvetljuj mojo nevednost, pomnoži moje spoznanje, da ti bom
služila v vedno večji resničnosti
pred samo seboj in pred teboj.«
(Cvetana Priol)

URNIK
� ČASU EPIDEMIJE ...
NEDELJA

Sv. obhajilo (cerkev Vseh svetih)
med 8.00 in 8.30, med 9.00 in 9.30 ter
med 11.00 in 11.45, v Tomačevem ob 8.00
Sv. spoved (cerkev Vseh svetih)
med 7.30 in 8.00, med 9.00 in 9.30 ter
med 11.00 in 11.45
Sv. maša (spletni prenos)
ob 10.00
Molitev rožnega venca (spletni prenos)
ob 19.00

MED TEDNOM IN SOBOTA

Sv. obhajilo (cerkev Vseh svetih)
med 18.15 in 18.45
Sv. spoved (cerkev Vseh svetih)
med 18.15 in 18.45
Molitev rožnega venca (spletni prenos)
ob 19.00
Sv. maša (spletni prenos)
ob 19.30

