Glasilo dekanije Ljubljana Šentvid

DEKANIJSKI
VINOGRAD
Dravlje, Ježica, Koseze, Podutik, Stožice, Šentvid, Šiška, Pirniče,
Preska, Sora, Sv. Katarina - Topol, Šmartno pod Šmarno goro in Vodice

leto V

številka 15

april 2014

PASTIRJEVA BESEDA

PLESATI NAD LABIRINTOM USODE
Starokrščanske bazilike so bile običajno
tlakovane z mozaiki. Motivi teh mozaikov so bili najrazličnejši
dogodki odrešenjske zgodovine, vmes pa je ostal
tudi kakšen poganski motiv – npr. mozaik v obliki
labirinta. Namesto da bi ga
prekrili s krščansko vsebino,
so v njegovi bližini izkopali bazen za krščevanje.
Ko so novokrščenci stopili iz krstne kopeli, so
nad labirintom, ki je bil
upodobljen v mozaičnih
tleh, plesali obredni ples
– prav ste prebrali: prvi kristjani so med
bogoslužjem velikonočne vigilije plesali!
Labirint je namreč prispodoba
človekovega življenja, ki ostaja ujeto v
vsakdanje razvade in zablode, ki jih ni
pripravljen ali sposoben spremeniti,
čeprav sluti, da ga pehajo v pogubo. A
ta opis ne bi smel veljati za nas, Jezusove

učence: čeprav nismo obvarovani pred
preizkušnjami in zlom tega sveta, naše
življenje ni tragično ujeto v
začarani krog, nismo na milost in nemilost prepuščeni
nekakšnim višjim silam.
Zato so prvi kristjani plesali nad labirintom: njihov
ples je bil izraz globokega
veselja in prepričanja, da
se je Kristus, križani in vstali, podal celo v labirint
smrti, da bi jih rešil iz ujetosti v svet, v katerem so se
počutili kot nemočne lutke
v rokah muhaste usode.
Dragi bratje in sestre! Naj nam
praznovanje Kristusovega vstajenja da
moči, da si bomo tudi mi drznili zaplesati nad labirinti svojega življenja in skupaj z Izraelci, ki so prešli Rdeče morje,
prepevati: »Gospod je moja moč in moja
pesem, bil mi je v rešitev!« Aleluja!
p. Gregor Kos, župnik, Ljubljana Šiška

... SE PREDSTAVLJA

NOVO VODSTVO REDOVNIH DRUŽIN
Vrhovni predstojnik Družbe Jezusove p.
Adolfo Nicolás je imenoval novega višjega predstojnika Slovenske province Družbe
Jezusove. Novi provincial slovenskih
jezuitov je postal p. Ivan Bresciani.
P. Ivan se je rodil v Gorici v
Italiji. Tam je obiskoval osnovno
šolo in klasično gimnazijo. Nato se
je vpisal na univerzo v Trstu, in sicer
na Fakulteto za politične vede. V jezuitski noviciat v Mariboru je vstopil
leta 1993. Po študiju filozofije v Ljubljani je dve leti pastoralno deloval v
župniji Dravlje in nato dve leti v Centru Aletti v

Rimu. Teologijo je študiral v Rimu na Gregoriani. V Dravljah je bil tudi kaplan. Po treh letih
je šel študirati duhovnost na Gregoriano v Rim. Od leta 2011 je bil v
Dravljah župnik, od 2012 je predstojnik jezuitske skupnosti v Dravljah.
P. Ivan Bresciani bo prevzel
vodenje province od sedanjega provinciala p. Milana Bizanta, in sicer na
praznik sv. Ignacija, 31. julija 2014.
Novoimenovanemu
provincialu čestitamo in mu želimo obilo
blagoslova v novem poslanstvu!
p. Mio Kekić, kaplan, Ljubljana Dravlje

Šolske sestre de Notre Dame (notredamske
sestre) smo novo vodstvo slovenske province
izvolile na volitvah, ki so potekale v Domu Matere Terezije v Ilirski Bistrici v februarju 2014.
Sestre, ki so bile poklicane v vodstveno službo za
naslednja štiri leta, so: s. Magda Burger, provincialna predstojnica, s. Karmen Balgač, vikarica in
s. Cirila Hostnik, provincialna svetovalka. Šolske
sestre de Notre Dame smo v Sloveniji že od leta
1886. Naše osnovno poslanstvo je vzgoja, ki za
nas pomeni »usposobiti ljudi, da razvijejo do

polnosti svoje sposobnosti kot osebe, ustvarjene
po Božji podobi in jim pomagati, da usmerijo
svoje darove za izgradnjo sveta.«
Želimo in prizadevamo si tudi, da bi živele
klic 23. generalnega kapitlja ter vizijo naše
ustanoviteljice, blažene matere Terezije Gerhardinger: »Povezane v edinosti in zadovoljne z
malim gremo po vsem svetu«, ker »ljubezen ne
more čakati!«
Novoizvoljeno vodstvo bo prevzelo svojo
službo 16. aprila 2014.

ŽIVLJENJE PO EVANGELIJU

SO ROMANJA IN PROŠNJE MAŠE POTREBNE?
Naši predniki so v stiskah, ob sušah, povodnjih,
potresih in drugih nadlogah z zaupanjem prosili
za pomoč iz nebes. Tako je bilo tudi po veliki noči,
14. aprila 1895, ko je Ljubljano in okolico prizadel
potres, ki je povzročil veliko škode, razdejal hiše in
terjal tudi človeške žrtve. V upanju, da se grozljivo
tresenje zemlje ne bi več ponovilo, so se prebivalci
mesta in vasi zaobljubili, da bodo vsako leto za veliko noč opravljali protipotresno pobožnost. Najprej
je bila pobožnost v stolnici, nato pa pri sv. Jožefu.
Nekatere okoliške župnije so se tedaj odločile
za romarske maše na Šmarni gori. Šentvid, Vodice
in Šmartno na veliki ponedeljek, Ježica pa na torek
po veliki noči. Ohranile so se do danes in bile kljub
neprijaznim časom med vojno in po njej vedno dobro obiskane, le da so bile časovno premaknjene.
Po 2. svetovni vojni je bil namreč veliki ponedeljek
vse do osamosvojitve delovni dan, a torek tudi prej
ni bil prazničen in se je maše lahko udeleževalo le
kmečko prebivalstvo.

POSLANSTVO KLARIS

Leta 2000 je minilo 700 let, odkar so se klarise
naselile na slovenskem ozemlju, v Mekinjah. V istem letu je 8. septembra na povabilo takratnega
ljubljanskega nadškofa Rodeta pet sester prišlo
v Dolnice, rojstno hišo opatinje s. M. Katarine
Ambrož. V treh mesecih so staro opuščeno hišo s
pomočjo prijateljev, sosedov, obrtnikov in dobrotnikov preuredile v samostan z nujno potrebnimi
prostori. 7. decembra 2000 je bila klavzura zaprta
in gospod nadškof jo je slovesno blagoslovil. Samostan je posvečen Jezusovemu in Marijinemu srcu.
Ustanoviteljica reda je sv. Klara Asiška, ki se je kot
osemnajstletna plemkinja po Frančiškovem zgledu
odpovedala vsemu in se v celoti posvetila Bogu.
Sestre molijo v imenu Cerkve in za Cerkev, predvsem pa v imenu našega naroda in za naše ljud-

Opažamo, da vnema za
to romanje peša, kot da so v
21. stoletju take pobožnosti
nepotrebne. Toda ujme
po Evropi in svetu in tudi
na Slovenskem, ki se pojavljajo kot posledica klimatskih sprememb, nas
vedno bolj opozarjajo, da
smo še kako potrebni Božjega varstva in priprošenj
Gospodove Matere. Verjamemo, da nas od nesreč
odvračajo tudi molitve, kar nas še bolj spodbuja, da
se zatekamo pod Marijin plašč. Če vam le dopuščajo
leta in zdravje, prisrčno vabljeni, da poromate na
Šmarno goro k zaobljubljenim mašam, ki bodo
na veliki ponedeljek za župnijo Šmartno ob 15.00
in za župnijo Šentvid ob 16.00 ter na belo nedeljo
ob 11.00 za župnijo Vodice in ob 12.00 za župnijo
Ježica. Romanje je ob vsakem vremenu!
M. R., Ljubljana Ježica

stvo. Zadoščujejo za grehe in prosijo Božjih milosti in dobrote za vse, prav posebno pa za sosede in
župljane iz podutiške župnije. V Dolnicah živi trenutno pet sester. Redno molijo ponoči od polnoči
do dveh. V zgornji kapeli imajo izpostavljeno
Najsvetejše približno od 9.00 do 18.30. Sveto mašo
imajo v spodnji kapeli ob govorilnici, kamor lahko
pride tudi manjše število ljudi. Vsak četrtek ob
17.00 (ter ob prvih petkih in prvih sobotah) prenesejo Najsvetejše v spodnjo kapelo, da se jim pri
molitvi za domovino lahko pridružijo tudi drugi.
Poleg molitve se sestre posvečajo študiju duhovnosti in za to prevajajo potrebne knjige. Opravljajo
tudi gospodinjska in razna ročna dela (šivajo, klekljajo, vezejo), urejajo cerkveno perilo, obdelujejo vrt in se lotijo raznovrstnih drugih opravil.

DEKANIJSKA PRIHODNOST

12. 4. 2014

Večer za mlade s sveto spovedjo

Ljubljana Podutik

21. 4. 2014

Zaobljubljene potresne maše

Šmarna gora

24. 4. 2014

Predstavitev svetnikov v sliki in besedi

Ljubljana Podutik

27. 4. 2014

Zaobljubljene potresne maše

Šmarna gora

27. 4. 2014

Blagoslov prevoznih sredstev po mašah Šmartno pod Šmarno goro

16. - 25. 5.
2014

Misijonsko dogajanje v Podutiku

Ljubljana Podutik

8. 7. 2014

Farni dan na igrišču

Ljubljana Ježica

Spoštovani verniki dekanije Ljubljana Šentvid!
Duhovniki vaše dekanije vam voščimo
blagoslovljen praznik Jezusovega vstajenja!
Naj vas Božja zmaga nad smrtjo opogumi
in vam da moči, da boste vse življenje ostali
kristjani, napolnjeni z velikonočnim veseljem!
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