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pASTIRJEVA BESEDA

Od »beremo« k »načrtujemo«!
Precej stvari se je zgodilo v preteklem pastoralnem letu, ki je bilo namenjeno srečanju,
spoznavanju in poglabljanju krovnega dokumenta Pridite in poglejte (PiP).
Že v samem procesu ponotranjanja pastoralnih usmeritev smo
sledili Letu vere in lahko rastli v
osebni veri v Jezusa Kristusa. To
ni bilo samo leto utrjevanja vere
v neizmerno Božjo darežljivo
ljubezen, kar si človek naravno
želi v luči Kristusove velikonočne
zmage, temveč je bilo to obdobje
zaznamovano tudi s preizkušnjo
Cerkve: sprejemanje bolečine
»skrivnosti« odstopov te ali one
narave. Vse to dela našo Cerkev
rahlo zmedeno.
Skoraj bi se spozabil in pisal
meditacijo: grem k PiP-u in petim izzivom, ki
smo si jih zadali kot prioritetne smerokaze v pastoralnem načrtovanju, ki želi pomagati obnoviti
našo vero v Jezusa Kristusa.
Bodimo optimisti in ne pozabimo, da smo

se zavestno odločili obnoviti pot k Izviru (Božji
besedi, zakramentom in molitvi), ki nam bo
dal milosti razsvetljenja Svetega Duha. Malo
bolj se posvetujmo z Bogom in
na njem gradimo svoje osebno
načrtovanje, bolj se posvetimo
poslušanju in branju Svetega pisma in v njem izluščimo
sporočilo Boga za svoje življenje
in se dejavneje vključimo v svoje
domače župnijsko občestvo, v
katerem nas čaka in želi potrditi
s svojim blagoslovom sam Jezus,
ki nas je vanj tudi poklical. To
zaupanje v Boga na praznik Kristusa Kralja tudi še bolj zavestno
izpovejmo!
Kot se je veliko lepega in
tudi nepričakovanega zgodilo v
preteklem letu, tako molímo, da bo prihodnji
dve leti »pisanja« spremljalo veliko raznovrstnih
lepih notranjih potrditev, da je milost in dar –
lepo biti kristjan!
Igor Dolinšek, župnik, Ljubljana Koseze

... SE PREDSTAVLJA

V Repnjah pri Šolskih sestrah
Letos je minilo 130 let, odkar je Kongregacija
šolskih sester navzoča v Repnjah. Dokaj mlada
ustanova je še bila, ko so jo v štirinajstem letu po
ustanovitvi Maribora (1869) že povabili na Gorenjsko.
S čim so takrat šolske sestre nagovarjale? S
svežo karizmo: z držo preprostosti v duhu sv.
Frančiška, z osebno gorečnostjo za Božjo čast in
dobro ljudi, posebej z ljubeznijo do otrok in mladine in njihovo vzgojo. Pa tudi z ljubeznijo do maternega jezika, v katerem so za tisti čas pogumno
poučevale. V tem pa je nadaljevanje Slomškovega
prizadevanja, saj je on dal pobudo za ustanovo.
Repenjski samostan sestram veliko pomeni,
saj je eden najstarejših v kongregaciji. Tu je bilo
vedno živahno dogajanje: najprej osnovna šola,
potem še gospodinjska šola, po vojni državna
ekonomija, prenova samostana in cerkve, obnovitev gospodinjskih tečajev, kateheza, občasno
inštrukcije matematike, jezika in glasbe, noviciat. Pa spet nadomestna gradnja hiše za duhovne
vaje in srečanja skupin. Vedno je bila v samosta-

nu tudi skupina sester, ki ni več mogla opravljati
dejavnega apostolata, pač pa le še molitve in darovanja lastne nemoči.
Sestre smo hvaležne Božji previdnosti za
varstvo in blagoslov, predvsem pa, da smemo
biti varuhinje svetišča, ki je bilo prvo v Sloveniji
posvečeno Srcu Jezusovemu. Vsako leto v tem
samostanu praznujemo redovniške jubileje sester, kjer se zbere cela provinca, da se zahvalimo
Bogu za poklice in njihovo zvestobo.
s. M. Rafaela Glasenčnik,
Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja, Repnje

Spremembe v naši dekaniji
Letošnje leto je v Cerkvi poskrbelo za nekatere presenetljive dogodke: odstop papeža Benedikta, izvolitev papeža Frančiška, na vrhuncu
poletja pa še odstop dveh nadškofov.
V času dopustov so se nekako neopazno zgodile spremembe tudi na nekaterih župnijah. Včasih je to v veselje vseh, saj spremembe prinašajo
nekaj novega, lahko pa je to za koga tudi boleče,
če dekret prekriža kake lepe načrte in pričakovanja. Nazadnje velikokrat čas pokaže, zakaj je bilo
nekaj dobro in potrebno.
V naši dekaniji je bila največja sprememba v
Ljubljani v Šiški, kjer so zamenjali celo »posadko«.
Novi župnik je p. Gregor Kos, kaplan pa p. Bogdan

Knavs. Pomagal jima bo p. Silvin Krajnc, ki bo novi
zasedbi dodal svoje izkušnje in modrost. V Dravljah
je p. Franc Kejžar zamenjal p. Marjana, ki je odšel
na nadaljnje izobraževanje. Tudi na Ježici in v Stožicah imajo nova duhovna pomočnika. Na Ježici je to
msgr. dr. Andrej Saje, v Stožice pa prihaja župniku
v pomoč g. Milan Knep, ki je bil do sedaj župnik v
Mostah. V Preski pa bo v času župnikove odsotnosti
župnijo upravljal g. prelat Anton Markelj.
Rečemo lahko samo: Bratje v duhovništvu!
Dobrodošli med nami! Držimo skupaj in delajmo za isto stvar, Boga pa prosimo, naj nam pošlje
svoj blagoslov.
France Mervar, dekan, Vodice

ŽIVLJENJE PO EVANGELIJU

Kaj je kateheza dobrega pastirja?
Kateheza dobrega pastirja se v Sloveniji izvaja že enajst let, trenutno po Sloveniji deluje več
kot trideset atrijev.
Atrij je posebno opremljen prostor, v katerem poteka kateheza in kjer delo otrok z materiali
postane pogovor z Bogom. Atrij je torej prostor
religioznega življenja. Kateheza je organizirana
po stopnjah. Prva stopnja je triletni program
za najmlajše (3-6 let), druga za 6-9 let, tretja
(izobraževanje slovenskih katehetov je v pripravi) za 9-12. Katehetske materiale in vsebine sta z
opazovanjem otrok pri delu petdeset let razvijali
Sofia Cavalletti, prevajalka Svetega pisma, in Gianna Gobbi, montessori pedagoginja. Preizkušali
sta jih med otroki kristjanov po vsem svetu, med
revnimi in bogatimi vseh stanov.
Sofia Cavalletti pravi: » … v nobenem starostnem obdobju človek ni bolj sposoben poslušanja
kot v zgodnjem otroštvu … otrok (takrat) sprejema v najvišji meri.« Zato je pomembna naloga
odraslega, da izbira primerne vsebine, s katerimi
bo odgovarjal na otrokove želje po spoznavanju,
razumevanju, po novem.

Počitnice - šola

Čas počitnic je minil in pričenja se novo
šolsko in veroučno leto. Za mnoge družine čas
napornega dela, nenehnega usklajevanja ter čas
hitenja od dejavnosti do dejavnosti. Tako starši velikokrat postanejo prevozniki svojih otrok,
nenehno hitijo in ne preostane jim kaj dosti časa
za medsebojno druženje. V počitniškem času
smo si nabrali telesnih in duhovnih moči. Tako
bomo lažje vstopili v to leto. Mnoge družine so
postavljene pred dilemo, katere dejavnosti izbrati.
Med množico ponudb in našimi željami je seveda
potrebno razumno izbirati. Velikokrat se zgodi,
da sta na isti dan in ob isti uri na urniku vero-

Temelj programa kateheze so pretehtano izbrana besedila iz Svetega pisma o Jezusu, na kar
se navezuje tudi spoznavanje liturgičnega leta in
evharistije. Ne gre za poučevanje! Katehet skupaj
z otrokom posluša Božjo Besedo, moli, spoznava
znamenja, skrivnosti. Vse našteto v otrokovem
ritmu in s spoštovanjem značilnosti otrokovega razvojnega obdobja odgovarja na otrokovo
prošnjo odraslemu: Pomagaj mi, da lahko sam
odkrivam Boga.
Otroku stoji ob strani tudi duhovnik. On je
tisti, ki vabi otroka v cerkev na »pašnik Dobrega
Pastirja«, kjer je Jezus navzoč za vse ljudi vseh
starosti in vseh časov.
Ko starši spremljajo otrokovo spoznavanje
Boga, se lahko tudi sami z njim spustijo v Božje
globine, v razpoloženje, ki ga Jezus priporoča,
pravzaprav ukazuje: »… če se ne spreobrnete in
ne postanete kakor otroci, nikakor ne pridete v
nebeško kraljestvo« (Mt 18,3)! Kot za otroka je
lahko tudi za starše to »čas vedrega uživanja ob
Bogu,« pravi Sofia Cavalletti.
Nada Jeromen, Ljubljana Stožice

uk in še ena dejavnost. Kaj sedaj? Katero izbrati?
To je večkrat postavljeno vprašanje. Tukaj pa je
priložnost, da se družina pogovori. Prav je, da se
v takem trenutku obrnemo na Boga in ga prosimo za razumno odločitev. Kot kristjanu nam ne
sme biti vseeno, kako bo z vero naših otrok. Starši
smo odgovorni za njihovo življenje, ki nam je bilo
zaupano v varstvo na tem svetu. Naj nam ne bo
vseeno, če naš otrok ne bo obiskoval verouka in
svete maše. Bodimo otrokom zgled in podpora
pri njihovih odločitvah ter jim dajmo dobro popotnico za življenje. Naložba v Boga se obrestuje.
Romana, Ljubljana Ježica

dekanijska prihodnost

13. 10. 2013

Župnijski dan z gosti

Šmartno pod Šmarno
goro

11.00

13. 10. 2013

Začetek katehumenata za odrasle
pripravnike na zakramente

Ljubljana Podutik

20.00

17. 10. 2013

Dekanijsko srečanje za bralce Božje
Ljubljana Šentvid
besede

20.00

20. 10. 2013

Molitev za pobite v Kucji dolini

Ljubljana Podutik

15.00

26. 10. 2013

Skupna dekanijska konferenca z
župnijskimi sodelavci

Zavod sv. Stanislava

9.00-14.00

23. 11. 2013

Dekanijsko srečanje ŽPS

Sora

15.00

29. 11. 2013

Dobrodelni koncert ob Tednu
Karitas

Pirniče (Krajevni dom) 20.00

8. 12. 2013

Blagoslov orgel v župnijski cerkvi

Pirniče

10.00

14. 12. 2013

Dekanijsko srečanje mladih s
priložnostjo za spoved

Ljubljana Podutik

20.00
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