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PASTIRJEVA BESEDA

VOŠČILO BOGA ČLOVEKU
Ob vseh voščilih, ki smo si jih že ali si jih
še bomo izrekli v teh dneh, je najlepše voščilo pravzaprav tisto, ki nam ga je napisal
Bog sam. Voščilo Boga Očeta svetu je bilo
utelešeno pred dva tisoč leti, a ta Beseda
ostaja živa še danes. Prav zato to voščilo ni
nekaj zastarelega, pač pa nekaj, kar je za nas
kristjane vedno aktualno. To voščilo je Jezus
Kristus sam, ki ga Bog Oče pošilja za kasnejšo daritev na križu za naše grehe. To voščilo
je tako že samo po sebi polno usmiljenja, saj
se je utelesil Bog sam. Ne zato, da bi pokazal
svojo večvrednost, pač pa zato, da bi izkazal
svojo vsemogočnost, ki je v tem, da nam je
bil v vsem enak, razen v grehu.
V svetem letu usmiljenja bomo na poseben način zrli v to skrivnost in to voščilo. V
teh dneh pa naj za nas velja naročilo: »Blagor
usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli«
(Mt 5,7).
Naj bodo izražene želje res iz srca in naj
upoštevajo človekovo celovitost. Bodimo po
zgledu Jezusa Kristusa s svojim darovanjem

mi sami voščilo drugim! To vam voščim tudi
v imenu vseh dekanijskih duhovnikov in sodelavcev!
Jure Koželj, župnik, Preska

... SE PREDSTAVLJA

OKREPLJNE REDOVNE SKUPNOSTI

Od poletja sta jezuitska in frančiškanska
skupnost v Dravljah in Šiški okrepljeni z
novo močjo, p. Jožetom in p. Bogdanom.
Oba sta prišla v svojo redovno družino v
dekaniji Ljubljana Šentvid iz štajerskega
konca, saj sta delovala v Mariboru.
P. Jože Poljanšek DJ je bil zadnjih nekaj let
župnik v župniji Maribor Sv. Magdalena, p.
Bogdan Rus OFM pa kaplan v frančiškanski
župniji Maribor Sv. Marija.
Obema želimo veliko Božjega blagoslova
pri delu v Vinogradu te krajevne Cerkve!

KOLEDOVANJE FANTOV IN MOŽ V VODICAH

V župniji Vodice je pred leti po povojnem
mraku spet »vzšel« običaj koledovanja.
Možje in fantje smo prevzeli kolednico
»Svetla zvezda gori gre«, ki jo tradicionalno
prepevajo koledniki v Selu pri Šentjerneju.
Člani koledniške skupine ali skupin smo
pesem in običaj prevzeli od prijateljev z
Dolenjske, kjer je koledovanje v tej obliki
preživelo noč nekdanjega režima.
Vsako leto se zberemo pevci, ki smo
preprosto melodijo sposobni triglasno zapeti
v enem večeru vsaj tridesetkrat. V prvih
letih smo poskušali obiskati vse hiše, kar je
pomenilo koledovanje do ranih jutranjih ur.
V nekaj letih se je glede na število pevcev,
število večerov (5. in 6. 1.) ter glede na
odziv ljudi oblikovalo približno 50 stalnih
obiskov. Ti stalni gostitelji nas pričakujejo
in prispevajo svoj dar, ki ga preko župnije
posredujemo v skupni koledniški sklad.
Kljub skromnim začetkom in skromni
opremi, je koledovanje v tej obliki postalo
neka stalnica, ki se lepo dopolnjuje s

koledovanjem otrok, ki ga prav tako
poskušajo uvajati v župniji.
Naš namen je poleg dobrodelnosti ohraniti živo praznovanje božičnih skrivnosti do
Gospodovega razglašenja, vsaj malo ohraniti čar tradicionalne moške pesmi na vasi ter
spodbuditi mlade fante h koristni in zanimivi skupni aktivnosti.
V zadnjih dveh letih se je skupina fantov
že samostojno podala na pot od hiše do hiše
in zbudila upanje, da se bo običaj v naši
župniji ohranil ali morda celo okrepil.
Anton Kokalj, Vodice

Znamka Pošte Slovenije z upodobljenim
motivom kolednikov Maksima Gasparija

ŽIVLJENJE PO EVANGELIJU

USMILJENA BOŽJA LJUBEZEN
»Vseobsegajoča usmiljena Ljubezen se
more skloniti k vsakomur. Verujemo, da to
stori.«
(Edith Stein)
Dom upokojencev. Neko življenje se v
bolezni izteka, duša, težko obtežena s krivdo
in begom pred kesanjem se končno vendarle
ponižno ukloni: »Pa pokliči duhovnika!«
Od cerkve do skesanca je samo deset
minut. »Lahko pridete, prosim? Danes,
prosim, je hudo bolan ...« Mladi duhovnik
danes ne more in jutri tudi ne, pojutrišnjem
popoldne pa bo …
Naslednje jutro klic z zloveščo novico:
trpljenje se je končalo. Prepozno za
duhovnikov obisk in za vse drugo na tem
svetu!
Solze žalosti za pokojnikom: brez
zakramentov je uboga duša odvlekla vso
težo zgrešenega življenja pred sodni stol!
Krik jeze na duhovnika: Ni imel časa
stopiti h grešniku, samo Bog ve, kaj bolj
pomembnega je imel na koledarju, Kristusov
učenec in posrednik Božjega odpuščanja!
Odpuščanje! In odrešilna misel: Če je
v mojem srcu ljubezen in odpuščanje in
usmiljenje do ubogega človeka, kako zelo
je seveda neskončno in vsemogočno Božje
usmiljenje obrisalo solze in izmilo greh in
vzelo v sočutno in razumevajoče in ljubeče
naročje dušo, hrepenečo in nedolžno, čeprav
se je v življenju kar naprej zapletala v zanke
in brodila po blatu!
Zdaj je v miru božjem in lahko počiva
v Bogu, ki je Ljubezen – tisti cilj, ki ga je

nesrečna duša iskala vse življenje. Po Božjem
usmiljenju je ta človek rešen, verujem.
In verujem, da bo v to Božje usmiljenje
potopljena tudi krivda prezaposlenega
duhovnika, ki mu je še ena duša ušla v
večnost brez milostne popotnice poslednjih
zakramentov.
Kot verujem, da bom v Božje usmiljenje
potopljena in rešena tudi jaz - verujem, da
se kljub moji pravičniški jezi na brate ljubeče
sklanja tudi k meni!
Verujem, da se sklanja k vsakomur!
Mira Dobravec, Ježica

DEKANIJSKA PRIHODNOST

18. 12. 2015

Draveljski duhovni večer o družini z
Ljubljana Dravlje
dr. Igorjem Bahovcem

19.00

20. 12. 2015

Dekanijsko srečanje mladih in
spovedovanje

Ljubljana Podutik

20.00

2. 1. 2016

Koncert božičnih pesmi

Ljubljana Podutik

19.45

24. 1. 2016

Dekanijsko srečanje ŽPS

Ljubljana Podutik

15.00

29. - 31. 1.
2016

Duhovne vaje za zakonce z
družinami

Opatija

20.00

6. 2. 2016

Srečanje za birmanske botre iz naše
Ljubljana Šentvid
dekanije

27. 2. 2016

Dekanijski ministrantski izlet

Kamnik in Snovik

13. 3. 2016

Križev pot

Žlebe (Preska)

“Po prisrčnem usmiljenju
našega Boga,
zaradi katerega
nas bo obiskalo
vzhajajoče sonce z višave”
(Lk 1,78).

Izdajatelj: Dekanija Ljubljana Šentvid; odgovarja: France Mervar, dekan
Uredniški odbor: France Mervar, Janko Jeromen in Sebastjan Likar
Likovna zasnova: Lojze Čemažar; risba: Lea Merše; lektorirala: Tina Kladnik
Priprava za tisk: Salve d.o.o.

17.00

15.00

