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pASTIRJEVA BESEDA

“ALI TUDI NA BOŽIČ?”

Res je, tudi na božič! Sanje o božičnem
miru so včasih res samo pobožne želje.
Saj ne moremo vseh zemeljskih skrbi,
družinskega nemira in tudi človeške slabosti
preprosto izklopiti, o prihodnosti pa tuhtati
spet enkrat po novem letu.
Hvala Bogu, ki se je na tako čudovit
način ponižal in postal človek, da smemo v
svojem času doživeti drugačen mir. Mir, ki
zares ni od tega sveta. Mir, ki se ne meri z
našimi, časnimi zakonitostmi. To je mir v
duši, ki deluje tudi takrat, ko viharji divjajo.
Moji, tvoji, župnijski, občinski, službeni,
državni in ostali orkani, ki nas premetavajo,
kakor so nekoč Učenika in njegove učence.
On je pomiril vihar. Je že znal in vedel kako.
Učenci so se morali naučiti zaupati. Njemu.
Če bomo v tem svetem času le malo
bolj zaupali, smo že prejeli mir, ki ga Jezus
prinaša!

Prinaša gotovost, da Cerkve nobena sila,
niti peklenska, ne bo premagala.
V letu, ki se poslavlja, je v Nadškofiji
Ljubljana umrlo 13 duhovnikov. Med
njimi so bili mnogi še zelo aktivni in so
opravljali delo na župniji. 13! Koliko je bilo
novomašnikov, poizvedite sami.
Seveda moramo zaupati, a božič ni
romantika. Potrebno je delo! Jezus ne
prinaša zadovoljstva, če sedimo križem rok,
temveč želi naše sodelovanje. Pred nami
so konkretni izzivi. Kaj bomo duhovniki
storili in koliko bomo z zaupanim ljudstvom
molili, da ne bo zmanjkalo pastirjev? Katere
konkretne ukrepe bo sprejelo vodstvo
krajevne Cerkve, torej naše škofije, za
razbremenitev duhovnikov? Kako ponižno
se boste odzvali vi, verni v Cerkvi, ko se
bodo ukinjale župnije, zmanjševalo število
svetih maš, še posebej nedeljskih in maš na
podružnicah?
Da, tudi na božič. Ko smo okrepljeni
z darovi od Zgoraj, prosimo še za zdravo
pamet. Taki izzivi ne prihajajo. So že tukaj.
Sebastjan Likar, župnik, Šmartno pod Šmarno goro

... SE PREDSTAVLJA

... IN DIAKON V DRAVLJAH
NOVI DUHOVNI
POMOČNIK V ŠENTVIDU ...
Ime mi je Egon

Sem Marko Pajk,
od avgusta duhovni
pomočnik v župniji
Ljubljana Šentvid.
Rojen sem 23. 2. 1957
v Ljubljani kot zadnji,
četrti otrok v družini.

Doma sem iz župnije Svete družine v
Mostah. Preden sem stopil v bogoslovje,
sem končal tehnično šolo lesarstva in bil
zaposlen dve leti. Po študiju teologije sem bil
leta 1983 posvečen v duhovnika. Kaplan sem
bil v župnijah Šentjernej, Semič in Železniki.
Zadnji dve leti sem bil duhovni pomočnik
na Črnučah.

Hriberšek, rojen
sem leta 1976 v
Murski
Soboti.
Diplomiral sem
na Fakulteti za
gradbeništvo.
Leta 2008 sem vstopil v jezuitski noviciat
v Genovi in prve zaobljube dal 2. januarja
2011. Po študiju filozofije v Padovi leta 2012
sem se vrnil v Slovenijo in dve leti opravljal
pastoralno delo v gibanju Najina pot.
Leta 2014 sem odšel na študij teologije
v Rim, ki sem ga junija letos uspešno
zaključil in prejel diakonsko posvečenje. Od
septembra letos pa delujem v župniji Dravlje.

ADVENTNO IN BOŽIČNO PRAZNOVANJE PRI
“JEŽIŠKIH” SESTRAH, MISIJONARKAH LJUBEZNI

Na Ježici smo trenutno štiri sestre: s. M.
Gracia MC, s. M. Nelsia MC, s. Bernarda
MC in s. Alice Rose MC.
V adventu v naši kapeli postavimo
adventni venec. Svečke prižemo ob molitveni
uri. Poleg venčka imamo prostor za jaslice, ki
počasi nastajajo, zraven pa je še nekaj slame.

Vsakič, ko naredimo delo usmiljenja ali
se za kaj žrtvujemo, položimo eno slamico
v jaslice. Tako počasi nastaja posteljica za
Jezusa. V adventnem času se sestre tudi
povsem odpovemo sladkarijam, čokoladi in
drugim sladkim dobrotam.
BOŽIČ
Po polnočnici si voščimo, pojemo
božične pesmi in si podarimo majhna darila.
Na božič praznujemo z našimi ubogimi, ta
dan si vzamemo čas samo zanje.
Na god sv. Štefana pa je naše skupno
božično praznovanje, ko se pridružimo
sestram v eni od naših bližnjih skupnosti.
sestre Misijonarke ljubezni, Ljubljana Ježica

ŽIVLJENJE PO EVANGELIJU

božič doživljam SAM/A ...

Božični prazniki so čas, ko se po navadi
posvetimo svojim najbližjim. Veliko ljudi
praznuje v krogu svojih družin, nekateri
tudi v krogu prijateljev. Pri nekaterih je
praznovanje bolj bučno in z veliko darili, pri
drugih pa je bolj v ospredju druženje.
Nekateri pa praznujemo praznik
Gospodovega rojstva tudi sami. Morda se
bo komu zdelo, da nam je težko. Do neke
mere to drži. Toda po drugi strani nismo
toliko obremenjeni z zunanjimi pripravami.
Prav tako ne s praznovanjem, v katerem
ima dostikrat božična večerja glavni
poudarek. Običajno se bolj nagibamo k
tradicionalnemu skromnemu praznovanju
božiča. Naše misli se lažje ustavijo ob Jezusu,
ki je prišel na svet neopažen.
Večer pred božičnim praznikom, ki
ga imenujemo tudi sveti večer, običajno
preživim takole: V peči malo bolj zakurim,
da je v hiši prijetno toplo. Potem si vzamem
čas za pripravo jaslic. Tudi priprava
preprostejših jaslic včasih vzame kar nekaj
časa. Za jaslicami okrasim še božično
drevesce. Potem si vzamem čas za počitek.

Vsak sveti večer blagoslovim dom. Ker
že težje hodim, grem kar na balkon in od
tam pokropim in pokadim pred hišo. Nato
pokadim še stanovanje. Sledi večerja.
Za sveti večer je večerja bolj skromna. Na
božični dan si običajno skuham kaj boljšega,
tako da se tudi na mizi vidi, da kristjani
praznujemo.
Po večerji grem k polnočni sveti maši.
Običajno v cerkev pridem malo prej, da sem
tam dovolj zgodaj in lahko užijem še nekaj
miru. Po sveti maši popijem kakšen čaj in na
kratko poklepetam z župnikom in kakšnim
od župljanov. Nato odidem domov.
Tudi naslednje praznično dopoldne si
vzamem najprej čas za obisk svete maše,
potem odidem domov kuhat malo bolj
praznično kosilo.
Táko je moje božično praznovanje preprosto, a kljub vsemu toplo in prijetno.
Micka, Ljubljana Podutik

dekanijska prihodnost

17. 12. 2017

Dekanijska molitev za nove duhovne
Brezje
poklice in za svetost duhovnikov

15.00

27. 12. 2017

Božično-novoletni koncert orgličarskega ansambla Sorarmonica

Zgornje Pirniče

19.30

5. 1. 2018

Božični koncert MePZ KUD Tacen
in MePZ Retro

Šmartno pod Šmarno goro

19.00

7. 1. 2018

Božični koncert Duhovniškega
okteta Oremus

Jesenice

18.00

18. 1. 2018

Tečaj Beta: Krivoverstva in herezije,
Ljubljana Podutik
predava: dr. Branko Cestnik

18.00

21. 1. 2018

Dekanijska revija odraslih pevskih
zborov

Ljubljana Šiška

15.00

3. 2. 2018

Izlet dekanijskih ministrantov

Gorenjska

15. 2. 2018

Revija ljubljanskih zborov in malih
vokalnih skupin

Dvorana Matija Tomca, ŠKG

19.00

V imenu uredniškega odbora in
vseh dekanijskih duhovnikov vam
voščimo blagoslovljene božične
praznike in polnost Božjega
blagoslova v letu 2018!

(jaslični motiv Ane Korenč, Muzej jaslic na Brezjah)

VERUJEMO, DA ODREŠENIK
PRIHAJA K SVOJEMU
LJUDSTU, DA BO VEDNO Z
NJIM, ŠE POSEBEJ V STISKI!
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