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pASTIRJEVA BESEDA

Po pretresenem adventu ...
Začetek adventnega časa je bil letos razgret s protesti in izgredi, ki so hoteli namesto
demokracije uvesti »pravilo ulice« in »kamenjanje« … Kocke so letele, voda je hladila, sneg
je pokril. Čarobnost naletavanja snežink v
praznično razsvetljeni Ljubljani je nekako prekinila val protestov.
Zima in mraz, sneg in led, ki so pritisnili v
zadnjih tednih, so na videz ohromili življenje,
prihaja pa Luč, ki bo pregnala vso temo in ogrela
vse premražene. Luč, o kateri verujemo, da je
»luč od luči, pravi Bog od pravega Boga … In se je
utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal
človek«.
Kako pa je z lučjo moje vere? Ali imam dovolj »goriva«?
Sporočilo Luči miru iz Betlehema je jasno: »Z
roko v roki!« Medsebojna pomoč in sodelovanje
sta zdravilo zoper razklanost in nemir. To so
potrdile cvetlice na uniformah policistov, to
potrjuje naša pripravljenost pomagati sočloveku
v stiski, to potrjuje Bog, ki je za nas postal človek.
Božična skrivnost nam govori o Božji povezanosti z nami. Bog je prišel med nas, da bi nas

naučil sodelovanja, da bi nam odprl vrata vere in
bi mogli vstopiti in se ogreti v njegovem objemu
ter da bi znali odpreti svoja srca in pripraviti
prostor za Gospoda.
Naj pade kocka naše odločitve Zanj, naj
postanemo dejavni členi njegovega skrivnostnega telesa – Cerkve – in, z roko v roki, v ta svet
prinašajmo luč, veselje in mir.
V imenu dekanijskih duhovnikov želim vsem
blagoslovljene božične praznike, v novem letu pa
veliko zdravja, moči, poguma in uspehov!
br. Janez Papa OFM, župnik, Ljubljana Šiška

... SE PREDSTAVLJA

Novo v Šentvidu!

Kaplan Gašper Kočan ...
Luč sveta sem ugledal leta 1985. Iz domačih Gorij
sem odšel v Ljubljano, kjer sem preživel
sedem let, najprej na Škofijski klasični
gimnaziji, nato pa v bogoslovju.
Od tam sem bil poslan na študij
v Rim. Pastoralno leto sem
opravil v župniji Stara Loka. Letos
pa sem v Rimu zaključil magistrski
študij dogmatične teologije.

... in župnik Ivan Jagodic
Rojen sem 24. 6. 1954 v Ljubljani. Otroštvo
in mladost sem preživel v Komendi.
Kaplansko službo sem opravljal na
Jesenicah in v Trnovem v Ljubljani. Po teh prvih lepih
duhovniških letih sem bil enajst
let župnik v Velikem Gabru in trinajst let v Srednji vasi v Bohinju. Po
božji previdnosti sem sedaj med vami.

Žive jaslice na Peskah pod Šmarno goro
V začetku se je zgodil Dotik. Sprva komaj zaznavno, a potem - ob vsakem novem vzponu na
Šmarno goro - vsakič močneje, jasneje. Mala jasa
v osrčju severne strani Grmade, ki jo je v polkrogu
objemala pot, se je v mislih spreminjala v betlehemske poljane in rojevala željo po pristnem praznovanju božične skrivnosti v njenem naročju. Misel
in želja sta prerasli v vizijo.
In vizija je bila ubesedena in zaupana prijateljem na poti na Goro zadnjo adventno nedeljo
leta Gospodovega 1988. »Bi jo lahko uresničili že
ob letošnjem božiču?« »Zakaj ne?« Mladost in zaupanje v Božji blagoslov sta odrinila pomisleke, da
ni časa.
»Božji nam je rojen sin, veselimo se! …« sva
zapisala na plakate in jih še v tisti noči pritrdila na
vrata cerkva v okolici Šmarne gore in na njej. Naslednji dan sva zamisel posredovala takratnemu župniku
Alojzu Uranu. Farani šentviške in šmarske župnije
so ga že spraševali, kaj neki se bo dogajalo ob poti
na Šmarno goro na božično popoldne. »Kako si pa
to predstavljaš? Ljudje ogromno pričakujejo!« je bil
realen. Priznam, za hip me je malo postalo strah. A
poti nazaj ni bilo več. Samo še uresničitev objavljene
obljube. Naš župnik je pobudo sprejel in podprl ter
tako tudi sam postal del teh prvih živih jaslic …

»Jožef in Marija gresta!«
»Sveta družina« se je v skromnem zavetju
gozdne jase grela ob ognju in topli sapi dveh kozic
in se skupaj z vsemi »podšmarnogorskimi« pastirji,
ki smo prišli z baklami in svečkami, radostila v
podoživljanju božične skrivnosti. Vsak, prav vsak
je bil del teh jaslic. Molitev in pesem sta napolnili
naš Betlehem in duhovniški blagoslov gospoda
Urana je kronal naše praznovanje. In tako je bilo
vsak božič, leto za letom.
Katarina

ŽIVLJENJE PO EVANGELIJU

Ob jaslicah

Verjetno skoraj ne bi našli krščanske družine,
ki v tem času ne bi imela postavljenih jaslic. Vsaj
kakšen majhen kipec, sliko … v spomin: odraslim na otroštvo, otrokom na lepoto, vsem pa
na odrešenje in božji mir. V letu vere smo še
posebej povabljeni, da ob kipcih svete Družine
obujamo in izpovedujemo vero v neizmerno
Očetovo ljubezen. Ko gledamo jaslice, lahko ob
njih začutimo tišino božične noči. Bog se rodi v
tišini skrivnosti. Rodi se za nas, vsak dan znova,
v vsakem srcu znova. Naše oči, ušesa, tip, okus
in vonj se prebujajo ob doživljanju topline hiše,
vonja kadila in hrane, okušamo dobroto src in
jedi, oči gledajo umetelnost postavitve in ušesa
se napajajo ob zvokih božičnih pesmi. Kako je z

našo vero v Ljubezen? Ali ni prav Ljubezen tisto
bistveno, središčno, ki nam pogled usmerja k
Detetu in srce k bližnjemu? Če se prepustimo
preprostosti betlehemskega hleva, bomo sposobni doumeti preprostost božje ljubezni, ki od nas
ne pričakuje drugega, kot samo besedico: »Verujem, Gospod. Pomagaj moji neveri!« In, iskreni
prošnji se Gospod ne bo upiral. Znamenje, da
nas uslišuje sta notranji mir in veselje srca, ki
nam ju podarja ne glede na zunanjo stisko, skrbi
in nemir sveta. Tudi te dni bomo namreč vedno
znova slišali: »Oznanjam vam veliko veselje!«
(Lk 2,10.) Začetek odrešenja. Zate, zame, za vse
ljudi.
s. Magda Burger ND, Ljubljana Koseze

Naš, družinski božič

Čas cerkvenega leta, v katerem
smo, je čas, ko se spominjamo romanja Marije in Jožefa, ki sta v
Betlehemu zase in za novorojenčka
Jezusa iskala primerno prenočišče,
pa jih nikjer niso želeli sprejeti pod
streho. Ker smo tudi sami romarji
in se moramo večkrat seliti, leto za
leto podoživljamo to stisko, ki je letos za našo sedemčlansko družino
še posebej aktualna. Preizkušnjo iskanja doma
tokrat poglablja še negotovost ob iskanju
redne zaposlitve. Vse te dramatične okoliščine
pa so obenem za nas tudi velika milost, saj
preizkušenost ustvarja okolje in vzdušje vere,
molitve, ponižnosti, potrpežljivosti, predanosti
in zaupanja. Moremo se izročati in zgledovati
po sveti družini, ki je z veliko vero, zaupanjem
in molitvijo sprejela dane okoliščine in sledila
božji previdnosti ter navdihom Svetega Duha.
Jezus se namreč tako takrat, kot zdaj ne

rojeva v obilje materialnega sveta, ampak je
navzoč v izobilju ljubezni, v jaslicah, ki mu jih
lahko (in smo k temu kot kristjani tudi poklicani) vedno pripravimo v naših srcih in naših
medsebojnih odnosih. Zato ob prihajajočih
božičnih praznikih vsem voščimo, da bi Jezusu
zmogli pripraviti jaslice vere, veselja, miru in
ljubezni, v katerih se bo rodil On, odrešenik
sveta in vsem podelil obilje svojih milosti in
blagoslova.
družina iz župnije Ljubljana Ježica

dekanijska prihodnost

22. 12. 2012

KONCERT ADVENTNIH IN MARIJINIH
PESMI, ŠKOFJELOŠKI OKTET

Pirniče

18.30

25. 12. 2012

ŽIVE JASLICE

Peski
pod Šmarno goro

17.30

26. 12. 2012

BOŽIČNI KONCERT

Vodice

18.00

6. 1. 2013

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT

Pirniče

18.00

11. 1. 2013

GLEDALIŠKA PREDSTAVA

Ljubljana Podutik

19.30

12. 1. 2013

EJ, MI! SVETA MAŠA IN SREČANJE ZA
MLADINO IZ FRANČIŠKANSKIH ŽUPNIJ

Ljubljana Šiška

19.00

1. 2. 2013

PREDAVANJE ZAKONCEV ERZAR: »KAKO
UPORABLJATI PROSTI ČAS?«

Ljubljana Dravlje

19.30

10. 2. 2013

DEKANIJSKA REVIJA OTROŠKIH
IN MLADINSKIH ZBOROV

Ljubljana Šentvid

15.00

17. 2. 2013

DEKANIJSKI ROMANJE NA BREZJE
IN MOLITEV ZA NOVE DUHOVNE POKLICE

Brezje

15.00

17. 3. 2013

DEKANIJSKI KRIŽEV POT

Žlebe

15.00

22. 3. 2013

DEKANIJSKO SREČANJE MLADIH IN
SPOVEDOVANJE

Ljubljana Podutik

20.00

23. 3. 2013

RECITAL OB MATERINSKEM DNEVU

Ljubljana Podutik

19.15
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