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PASTIRJEVA BESEDA

SMO KRISTJANI. BODIMO KRISTUSOVI!
Kratek, a jedrnat adventni čas je v nas
spet predramil hrepenenje po Odrešeniku.
Mašna berila iz preroka Izaija slikajo podobe cvetoče
puščave in veselja ljudstva, ki
se vrača domov, v deželo, ki
je sveta, ker je kraj posebnega
Božjega prijateljstva.
Po Kristusovem rojstvu ta
kraj ni več vezan na pokrajino s središčem v Jeruzalemu, ampak na Kristusovo
telo. Bog nam je postal Prijatelj po učlovečenju Božjega
Sina. To sporočilo božiča nas
vedno znova očara. Jezusovo
učlovečenje razodeva Božjo željo, da nas
pritegne k sebi in nas naredi božje.

To pa je hkrati človekova tako vzvišena
poklicanost. Božič nas torej spominja in nas
uvaja ne samo v resničnost
Boga, ampak tudi v resničnost
človeka. Jezus, ki je pravi Bog
in pravi človek nam kaže pravo pot naše človeškosti, tistega
humanizma, ki ni samozadosten, ampak se zaveda,
da človek živi polnost svoje
človeškosti, ko je poln Boga ne
pa samega sebe.
Čas, v katerem živimo, od
nas zahteva, da odgovorimo
na Božji klic in da se izkažemo
vredne svojega imena. Smo
kristjani. Bodimo Kristusovi.
Gašper Kočan, kaplan, Ljubljana Šentvid

... SE PREDSTAVLJA

KATERA DRUŽINA?
Naša skupnost, Družina Kristusa
Odrešenika, je vzklila na slovenskih tleh.
Ustanovila jo je Angela Kotnik in je v slovenski Cerkvi prisotna že več kot 40 let. O
naši karizmi lahko zaslutimo njene dimenzije že v poimenovanju. Nismo klasična redovna skupnost, (v Cerkvi smo registrirani
kot Institut posvečenega življenja, prav tako
s trojnimi zaobljubami: uboštva, čistosti in
pokorščine.) zato nimamo uniforme.
Naše poslanstvo temelji na molitvi,
darovanju in delovanju. Zato so med nami
tudi invalidne sestre, ki jih Kristus pokliče,
da za odrešenje doprinesejo delež Kristusovega križa. Tako se pomnoži tudi ljubezen,
ki je nujna vez spoznavanja Kristusovega
delovanja tudi v današnjem času.
Potrebno je, da vsaka sestra čim bolje
spozna Kristusa, saj bo le tako sposobna
spoznati tudi Njegovo odrešenjsko delo
in pri tem svoj delež. Zato sestre delujemo

tudi različno, vsaka skuša zaživeti tisti del
Kristusovega življenja, v katerega je bila
poklicana in kolikor ga razume. Pri tem pa
je potrebno veliko molitve, ker živimo med
svetom, da nam Kristusov križ ne postane
norost, ampak Božja moč in modrost, da
lahko kljubujemo današnji miselnosti in
svetu prinesemo veselo vest odrešenja.
V naših hišah najdejo začasno zatočišče
tudi ljudje v raznih stiskah, dajemo pa jim
tudi duhovno oporo in tolažbo. Naše veliko veselje pa je, ko vidimo, da so od nas
odhajali mnogi zopet pogumni za življenje,
potolaženi, pa tudi ozdravljeni.
Tako našo poklicanost utrjuje zavest, da
Kristus danes mogočno deluje po udih svoje Cerkve, potrebna je le vera, zaupanje in
ljubezen do Boga in vsakega človeka.
s. Zinka Pajtler,
Družina Kristusa Odrešenika, Ljubljana Koseze

DOBRODOŠEL MED NAMI!
O svojem življenju bi spregovoril kot o
dvojni poklicanosti. Sprva me je Stvarnik
stkal v telesu matere Eme,
očetu Jožetu in me v maju leta
1986 poklical po imenu Jure.
Pridružil sem se bratu Damjanu, s tem pa se je številčna
rast naše družine zaključila.
Kot me je Bog Oče poklical
po imenu, tako me je poklical tudi za delavca v svoj vinograd. V meni se je pletla
nezavedna želja, ki je skozi vse
otroštvo prihajala zavestno na
plano.

Pred dvema letoma sem bil posvečen
v mašnika, nadškof pa me je najprej poslal
med vernike župnij Železniki,
Dražgoše in Zali Log. Po dveh
letih kaplanovanja v osrčju
Selške doline sem bil poklican
v župnijo Ljubljana Trnovo.
Tudi tu so me ljudje, predvsem
pa tamkajšnji župnik obogatili
z novimi izkušnjami, predvsem
pa prijateljstvom.
Tudi začetek nove poti kot
pastir v Preski izročam v roke
Gospodu!
Jure Koželj, župnijski upravitelj, Preska

ŽIVLJENJE PO EVANGELIJU

ZGODI SE LAHKO TUDI TEBI
Skupaj s pastirji sem stopil v hlev in se
razgledal. Videl sem živino, Marijo, Jožefa
in jasli. Pogledal sem otroka in otrok je pogledal mene. Naenkrat me je spreletel strah
in solze so mi stopile v oči. »Zakaj jokaš?« je
vprašal Jezušček. Rekel sem: »Ker ti ničesar
nisem prinesel!«
»Od tebe bi rad kaj dobil,« je rekel
Jezušček. Od veselja sem zardel. »Vse ti
bom podaril, kar imam,« sem odvrnil, »moj
novi plašč, moje kolo in tisto napeto knjigo?« »Ne,« je odvrnil Jezušček, »vsega tega
ne potrebujem. Nisem zato prišel na zemljo.
Od tebe želim imeti nekaj čisto drugega.«
Nemočno sem se oziral okrog. »Tvoj
lonček,« je nadaljeval otrok. »Ampak
tega sem ravno danes zjutraj razbil,« sem
odvrnil. »Vedno mi moraš prinesti tisto, kar
si v svojem življenju razbil. Napravil bom,

da bo spet celo. Mi daš tudi to?« »To je težko.
Če mi boš pri tem pomagal!«
»Še moja tretja želja,« je rekel Jezušček.
»Prinesi mi odgovor, ki si ga dal mami, ko te
je vprašala, kako to, da se je lonček razbil.«
Zdaj sem se s čelom naslonil na rob jasli in
zajokal. »Jaz, jaz, jaz …« sem izdavil med
hlipanjem, »v resnici nisem lončka prevrnil,
ampak sem ga nalašč vrgel na tla, ker sem bil
jezen na mater.« »Ja,« je rekel otrok, »vedno
mi prinesi vse svoje laži, svoja nasprotovanja, svoja razočaranja, svojo jezo, svojo
grdobijo, vse, kar si storil slabega. Sprejel te
bom in ti odpustil. Prijel te bom za roko in
te vodil.«
In gledal sem, poslušal in strmel …
Iz knjige E. Lukas
Priveži svoj voz na kakšno zvezdo, Novi svet, 2013

Spoštovani!
»Ne prebivamo v pokrajinah, tudi na
ozemljih ne prebivamo. Srce tistih, ki jih
ljubimo, je naše pravo domovanje.«
Naj nam Božje dete rojeno v preprosto pokrajino, med preproste ljudi, prinese
radost in pomaga spoznati, kje je naše
pravo domovanje in kdo je naša luč.
»V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta
je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je
nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema
je ni sprejela« (Jn 1, 1-5).
Vse lepo v teh dneh Vam želimo, pa Božjega blagoslova v novem letu!
Anton Perčič, prodekan in dekanijski duhovniki

DEKANIJSKA PRIHODNOST

25. 12. 2013

Duhovno bdenje ob živih jaslicah

Peski pod Šmarno goro

17.30

27. 12. 2013

Koncert KUD Gameljne in domačega
cerkvenega pevskega zbora

Šmartno pod Šmarno goro

18.30

29. 12. 2013

Igra ježenske mladinske skupine z naLjubljana Ježica
slovom Merlin in Minka v zimski deželi

19.30

8. 1. 2014

Kancijanov večer z gostom, p. dr. Miranom Špeličem

Ljubljana Ježica

19.30

10. 1. 2014

Predavanje »Kriza odnosov v družini«
z gostoma, zakoncema Erzar

Ljubljana Dravlje

19.40

1. 2. 2014

Božič s Slovenskim oktetom

Zgornje Pirniče

19.00

29. 3. 2014

Dekanijsko srečanje za birmanske botre Ljubljana Šentvid

17.00

5. 4. 2014

Srečanje mladine in velikonočna
spoved

Ljubljana Podutik

20.00

6. 4. 2014

Skupni križev pot dekanije Ljubljana
Šentvid

Žlebe pri Preski

15.00

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

