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PASTIRJEVA BESEDA

ZA KAJ PRAVZAPRAV GRE?
Pri ameriških božičnih filmih vidim poleg očitnega
prizadevanja, da bi bili zabavni na praznično temo
večkrat tudi modrovanje o tem,
kaj je pri božiču bistveno. Navadno ne pridejo dlje od tistega,
kar je povedal že stari Dickens v
svoji Božični pesmi v prozi: da je
bistvo božiča v človeški dobroti.
Najbrž bi Jezus današnjemu
praznovalcu, ki pride do te modrosti, rekel: »Nisi
daleč od Božjega kraljestva.« Blizu, a še ne tam.
Da bi vstopili v skrivnost božiča, se je treba srečati
z osebo, ki je Dobrota, in jo sprejeti v svoj dom.
Spominjamo se rojstva Marijinega Sina. To je veliko znamenje koraka, ki ga je naredil Stvarnik in
Gospodar vesolja, da bi osrečil ljudi. »Razodela
se je Božja milost, ki rešuje vse ljudi« (Tit 2,11).
Za to zvezo gre, za zvezo med neskončno naklonjenostjo Vsemogočnega do vsakega človeka,
ki jo je izkazal v Jezusu, in to iskrico, ki jo vsak
od nas nosi v sebi, da more narediti kaj dobrega.
To je tudi zveza med veseljem, ki prevzame mater in očeta ob njunem novorojencu, in veseljem
vernika, ki praznuje rojstvo učlovečene Besede.

Morda se v nas prebujajo spomini na to, kako
je bilo skrivnostno lepo in veselo, ko smo
kot otroci ob svojih starših
doživljali čar svetega večera.
Omislimo si jaslice, drevesce,
lučke, okraske, plošče s
pesmimi, posebne božične
jedi in pijače – v upanju, da
nam bo vse to pričaralo pravo razpoloženje. Na sv. Štefana pa se bomo
spraševali: »Kaj neki sem spregledal?« Samo Jezusa bi še morali povabiti, da bi bil v nas in med
nami novo življenje. Zato pa Cerkev obhaja
adventni čas, da bi prisluhnili Izaiju in Janezu
Krstniku, šli vase in se ob vsem decembrskem
direndaju v tihoti srečali s svojim Bogom. Pravi
božič imamo lahko tudi brez naštetih okraskov
in dobrot, brez Boga v srcu pa ga ne moremo
imeti, ni ga mogoče pričarati. On sam, če ga
povabimo, naredi pravi božič.
V imenu dekanijskih duhovnikov in diakonov
vsem voščim poglobljen advent in vesel božič!
Marijan Peklaj, hišni duhovnik v Repnjah in
duhovni pomočnik v Vodicah

... SE PREDSTAVLJA

DRAVELJSKE NOVICE
Župnija Dravlje je v novo veroučno leto vstopila
s spremenjeno župnijsko ekipo. Meseca
junija je vodenje župnije prevzel p. Miran
Žvanut, julija pa se mu je pridružil
kaplan p. Primož Jakop. Tretji
član ekipe kaplan p. Mio Kekić
je v Dravlje prišel že jeseni 2011.
P. Miran prihaja iz Vipavske
doline. Po vstopu v jezuitski
red in končanem noviciatu je
odšel na jezuitsko prakso v Rim,
od tam pa na študij filozofije
in teologije v Dublin na Irsko.
V duhovnika je bil posvečen
leta 2006 in poslan za kaplana
v župnijo Dravlje. Leta 2010 je odšel na

študij duhovnosti v ZDA, za tem pa na tretjo
probacijo v Čile. Po vrnitvi iz Južne Amerike
je deloval v študentski pastorali v Mariboru.
P. Primož je doma iz bližine
Rogaške Slatine. Po študiju
filozofije v Ljubljani in teologije v
Parizu je bil leta 2007 posvečen
v duhovnika. Deloval je na
MIC-u (Mladinski informacijski
center), potem pa odšel na
specializacijo v Pariz. V Dublinu
na Irskem je opravil tretjo
probacijo in po vrnitvi v Slovenijo
prišel za kaplana v Dravlje.
p. Mio Kekič, kaplan,
Ljubljana Dravlje

20. LETNICA ŽUPNIJE LJUBLJANA PODUTIK
Na praznovanje smo se začeli pripravljati
že zgodaj. V mesecu maju smo imeli
desetdnevno misijonsko dogajanje z
naslovom ZaUpanje: koncert irske glasbe,
planinski večer, večer za pare, večer
za vzgojitelje in starše, večer za mlade,
enodnevni oratorij za otroke. Poleg tega smo
imeli v piceriji večer za ženske, v vinski kleti
pa večer za moške. Vse dogodke smo opletli
z molitvijo in češčenjem Najsvetejšega,
ki je potekalo vse dni misijona. Zanimivo
dogajanje je pritegnilo številne ljudi iz
domačega kraja in od drugod. Kot vsako leto
smo se na praznovanje obletnice ustanovitve
župnije pripravljali s tridnevnico pred prvo
oktobrsko nedeljo. V četrtek nas je pri sveti
maši nagovoril Jakob Kralj, v petek prvi
župnik Brane Zadnik, v soboto pa je bil med
nami šentviški kaplan Andrej Naglič.

Sobotni večer smo zaokrožili s slavnostnim
koncertom župnijskega zbora pod vodstvom
gospe Olge Jama. Višek nedeljskega
praznovanja je bila sveta maša. Po sveti maši
je sledil program z gasilci, narodnimi nošami,
ter stojnicami, na katerih so se predstavili
obrtniki in kmetovalci. Druženje smo zaključili
s skupnim kosilom za vse navzoče.
Posebnost naše mlade župnije je v tem, da še
nima izoblikovane tradicije. Dobra stran tega
je, da so ljudje odprti za novosti. Imamo kar
nekaj skupin (zakonci, pevski zbori, kitaristi
…). Za povezovanje med otroki poskrbimo z
vsakoletnimi duhovnimi vajami za veroučence
od 3. do 6. razreda in za veroučence od 6. do
9. razreda. Upam, da bo odprtost za Boga in
za ljudi še naprej ustvarjala toplo ognjišče za
tiste, ki jih Bog želi pritegovati k sebi.

Marko Čižman, župnik, Ljubljana Podutik

ŽIVLJENJE PO EVANGELIJU

BOŽIČ S PESMIJO
Ob tem naslovu se spomnim na svojo družino.
Skupaj z mami in tremi sestrami smo veliko
prepevali. Nikoli nismo peli prisiljeno, ampak
kakor je narekovala duša. Zato je bilo včasih
pesmi več, drugič manj. Če pišem o petju v
družini, ne morem mimo atija, ki mu je Bog
dal, kot sam pravi, od posluha, samo sluh. In s
tem pri našem petju vedno aktivno sodeluje.
Če ne bi, bi nekaj manjkalo, čeprav njegovega
glasu navadno ni slišati. Vedno je bil najboljši
kritik našega petja, pomagal nam je, da smo
peli z občutkom, z dušo. Pohvalil je, popravil,
spodbudil - največkrat k petju, včasih k tišini.
Božič je že od vsega začetka povezan s
pesmijo, saj ni mogoče popolneje izraziti
veselja, ki se je rodilo skupaj z Božjim Sinom.
»Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem«
(Lk 2,14)! so nad betlehemskim hlevčkom
prepevali angeli, potem ko so preprostim
pastirčkom oznanili najlepšo vest, kar jo je kdaj
koli kdo oznanjal-rojstvo Boga. In ne dvomim,
da so tudi pastirji, ko so dojeli, kaj se dogaja,
kolikor se je pač dojeti dalo, veselo zaigrali na
piščali in zapeli, da je odmevalo do nebes in
nazaj.

Petje je nekaj, kar spremlja preprosto dušo,
je najlepša molitev. Če se družina ustavi ob
jaslicah in zapoje Sveto noč, ne more lepše
počastiti Novorojenega. Pesem izrazi to, česar
beseda ne more. S seboj nosi preprostost,
lepoto, toplino in domačnost, to, kar nam
prinaša božič. Zakaj ne bi v hvaležnosti Bogu,
za dar (po)sluha in v veselju nad Njegovim
prihodom, ob jaslicah zapeli tudi letos?
Za konec napišem le del pesmi, ki mi je
posebej blizu in jo bom zagotovo skupaj s
sestrami, otroki in še kom zapela ob jaslicah.
Lučka v jaslicah tiho gori,
tople spomine nam v dušah budi.
Srečo, ki nismo je našli nikjer,
spet nam prinaša sveti večer.
Nad hlevčkom angeli Bogu pojo.
Kakor pastirji jim prisluhnimo.
Mir, ki ga nismo še našli nikjer,
spet nam prinaša sveti večer.
To je večer, ko se upanje spet prižge,
tega nam res ne sme vzeti nihče.
In zato ta večer vedno bo v nas živel,
srca nam bo prevzel in jih ogrel.
s. Ema Alič ŠS, Repnje

PRAZNIČNI UTRINEK
Kdor namerava poleteti v Betlehem prav do hlevčka v prepričanju, da bo tam zagotovo
našel svoj mir kar en-dva-tri, ta naj raje odleti kam drugam.
Kdor namerava potovati v Betlehem k Sinu in misli, da je to končna postaja, kjer bo
njegovi duši zagotovljena polna pokojnina, ta bi si moral izbrati kaj drugega.
Kdor pa je pripravljen vzeti pot pod noge, se odpraviti v Betlehem k Otroku in ve, da
se tam začne pot, po kateri lahko ljubiš vsakega otroka, ta lahko začne vaditi že danes.

Hildegard Wohlgemuth

DEKANIJSKA PRIHODNOST

14. 12. 2014

Sprejem Luči miru iz Betlehema

Ljubljana Dravlje

19.00

15. 12. 2014

Sveta maša za ozdravljenje in
osvoboditev

Ljubljana Dravlje

20.00

20. 12. 2014

Dekanijsko srečanje mladih in sveta
spoved

Ljubljana Podutik

20.00

8. 2. 2014

Lurško srečanje

Ljubljana Ježica

16.00

21. 3. 2014

Dekanijski ministrantski izlet

Čateške toplice

22. 3. 2014

Dekanijski križev pot

Žlebe pri Preski

15.00

Dragi bratje in sestre!
Duhovniki, diakoni in drugi sodelavci dekanije Ljubljana Šentvid
vam voščimo veliko blagoslova ob prazniku Božjega rojstva
in vse dobro v novem letu 2015!
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.

