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Pred nami je sveto leto usmiljenja, 

Božjega in človeškega.  

Kaj je sveto leto? Gotovo je to čas, 

v katerem nas Bog kliče k spreo-

brnjenju in poglobljenemu kr-

ščanskemu življenju. Kakor 

pred skoraj dva tisoč leti 

nas Jezus vabi: »Čas se je 

dopolnil in Božje kralje-

stvo se je približalo. 

Spreobrnite se in verujte 

evangeliju!« (Mr 1,15). V 

svetem letu naj bi vsaj 

nekoliko zrasli v svetosti. 

Že v stari zavezi so 

praznovali vsako petdese-

to leto kot sveto leto (jubi-

lejno leto). Naznanili so ga s 

trobljenjem na ovnove rogove (rog= 

jobel). Zato so govorili o jobelovem 

letu. Bog je naročil Mojzesu: »Deseti 

dan sedmega meseca, na spravni 

dan, daj zatrobiti na rog naznanilo, po 

vsej vaši deželi dajte trobiti na rog! 

Posvetite petdeseto leto in razglasite 

po deželi osvoboditev vsem njenim 

prebivalcem! To naj vam bo jubilej in 

vsakdo naj se vrne k svoji lastnini, 

vsak k svoji rodbini. Petdeseto leto 

naj vam bo leto jubileja« (3 Mz 25, 

9–11).  

Tako tudi v novi zavezi 

praznujemo redno sveto 

leto. Najprej so ga od leta 

1300 dalje praznovali 

vsakih 50 let, od leta 

1475 pa vsakih 25 let. 

Tako ga je mogla doživeti 

in se v njem preroditi 

vsaka generacija. Zadnje 

redno sveto leto je bilo za 

véliki jubilej leta 2000.  

Ob kakih pomembnih 

dogodkih papež razglasi izredno sve-

to leto. Tako je zdaj ob petdesetletnici 

konca 2. vatikanskega koncila. V stari 

zavezi so v jubilejnem letu dobili 

nazaj svojo posest in so se vrnili k 

svoji rodovini, sužnji so dobili svobo-

do, črtali so dolgove.  



 

V novi zavezi to pojmujemo na bolj 

duhovni način: vračamo se k Bogu in 

k življenju po Jezusovem evangeliju in 

nauku Cerkve. Tisti, ki živijo v suženj-

stvu grehu, dobijo v dobri spovedi du-

hovno svobodo. S popolnim odpust-

kom se črtajo vsi dolgovi. Vsi spoved-

niki imajo pravico odvezati od greha 

in cenzure za povzročeni abortus. 

 

Kako naj se na sveto leto pripravi-

mo in se v njem prerodimo? V svetem 

letu bodo imele poseben pomen 

bazilike v Rimu, po škofijah pa so 

škofje določili posebne cerkve in v 

njih spovednike s posebnimi pravica-

mi. To so misijonarji usmiljenja. Sveto 

leto bo milostni čas tudi za tiste, ki so 

se oddaljili od Cerkve in so morda 

celo izstopili iz nje, prestopili v drugo 

vero ali se oklenili ateizma. V svetem 

letu jih Cerkev, ki je njihova mati, vabi 

nazaj. V ljubljanski nadškofiji bodo 

takšne cerkve z misijonarji usmiljenja 

na Brezjah in v stolnici v Ljubljani, od 

prve postne nedelje leta 2016 naprej 

pa tudi v Stični. V teh cerkvah bodo 

odprli ali na novo pripravili svetoletna 

sveta vrata, ki so običajno zazidana 

ali vsaj zaklenjena. So zelo zgovorno 

znamenje, ki nam govori, da moramo 

iz grešnega in posvetnega življenja 

vstopiti v življenje, ki je skladno z 

Božjo voljo in je deležno Božje sveto-

sti, ki jo kot znamenje kaže in zlasti v 

Evharistiji vsebuje svetišče, v katero 

vstopamo. Kdor bo šel v svetišče sko-

zi ta vrata, naj v sebi obudi kesanje 

nad svojimi grehi in sklep poboljšanja 

ter ljubezen do Boga in usmiljeno ter 

odpuščajočo ljubezen do vsakega 

bližnjega, tudi do tistega, od katerega 

je doživel kakšno krivico. Vedno je 

namreč potrebno naše sodelovanje. 

Velja pravilo: Brez kesanja ni odpu-

ščanja! S svetimi vrati je tesno pove-

zana spovednica, v kateri spovednik 

zastopa Odrešenikovo usmiljeno in 

odpuščajočo ljubezen.  

p. Anton Nadrah OCist 

 

Za otroke gre! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesec, ki je pred nami, je izredno 

pomemben za usodo našega naroda. 

Odločali se bomo za zvestobo Bogu, 

Božji zamisli o družini, ali pa proti njej.  

Mnogi se ne zavedajo, da gre pri 

tem za boj med lučjo in temo, in mor-

da tudi iskreno zagovarjajo “človeko-

ve pravice”, ki to v resnici niso, saj jim 

nasprotuje zdrava pamet.  

Kaj bomo naredili? Prizadevali si 

bomo širiti tisto, kar nam je Bog razodel in velja za vsakega človeka v vsakem 

času: da je družina oče in mati ter otroci. Ne bomo si dali miru in bomo o tem 

govorili s svojimi sorodniki, s svojimi sosedi, s sodelavci v službi in z vsemi 

drugimi. Vendar moramo biti pri tem izredno obzirni, spoštljivi in skrajno 

ponižni. In pogovarjajmo se samo s tistimi, ki se želijo pogovarjati ... 



 

Zakonski jubilanti 2015 
 

 

 

 

 

  

Vsako leto je – letos je bilo to na 

zahvalno nedeljo – poseben dogodek, 

ko v našo skupnost povabimo zakon-

ske pare, ki obhajajo obletnico, deljivo 

s pet. Včasih se nas zbere več, včasih 

manj, vedno pa je to priložnost, da 

vsa naša skupnost praznuje najprej 

pri sveti maši, potem pa še v 

pogovoru po njej. 

Lepo je tudi, ko se marsikateri par 

opraviči, da je zadržan. Včeraj je tele-

fonirala žena iz Šiške: »Zaradi bolezni 

nisva mogla priti, a se bova oglasila, 

ko bo mogoče.« 

Vseh zakoncev in njihovih družin 

se tudi sam zelo veselim, saj so poro-

štvo, da bo obstal naš narod in Jezu-

sova in naša Cerkev.  

 

Odprte roke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ob koncu časov bo na življenjskem izpitu glavno Jezusovo vprašanje: »Si me 

prepoznal v vseh ljudeh, ki si jih srečeval, in mi pomagal?« Zato je dragoceno 

vsako prizadevanje, vsaka akcija, da mislimo na Jezusa v bližnjem. 

Ob nedelji Karitas smo se v okviru našega župnijskega sveta dogovorili za 

akcijo zbiranja stvari za potrebne: obleke, igrače in higienske pripomočke. Člani 

ŽPS so dežurali od petka do ponedeljka v sobi Karitas. Prišlo je marsikaj 

koristnega, uporabnega. Nekatere stvari so članice Karitas razdelile potrebnim, 

s katerimi imamo stike mi, drugo pa smo odpeljali v centralno skladišče. – »To 

si meni storil ...« 

Za Miklavža, ki ga bomo pri nas praznovali na predvečer, v soboto po 

večerni maši, spet lahko odpremo svoje roke in prinesemo – kakor je napisano 

v koledarju – sladke dobrote za družine v potrebi. – »To si meni storil ...« 

Adventni koledar, ki so ga dobili otroci pri verouku, na voljo pa je tudi v 

cerkvi, je spet nova priložnost, da odpremo svoja srca in svoje roke. Akcija 

“Otroci za otroke” vsako leto poveže mnoge otroke po Sloveniji. Lepo je že, ko 

se družina (ali pa npr. dve sosedi v bloku) zbere, skupaj preberejo, kar je za 

vsak dan predlagano, potem pa imajo otroci priložnost, da kaj od svojega dajo 

za revne v hranilnik, ki je v adventnem koledarju. – »To si meni storil ...« 

Dve dejanji ljubezni – Pri verouku se (skoraj) vsakokrat pogovarjamo tudi o 

naših dejanjih ljubezni, saj verouk ni samo učenje, ampak predvsem življenje. 

Po internetu sem dobil dve taki dejanji, ki govorita: »To si meni storil ...«  

»Bili smo v šoli in sem delala. Tedaj pa pride k meni sošolka in me prosi, če ji 

lahko pomagam, ker nečesa ne zna. Čeprav mi je bilo malo težko in bi raje še 

naprej delala svoje delo, sem se odločila in ji pomagala. Na koncu sem bila 

vesela in obedve sva se marsikaj novega naučili!« 

»Moje dobro delo, ki sem ga naredila ... Ko smo bili na predstavitvi, smo 

dobili učne liste. Moj sošolec Jakob pa ga ni dobil, ker jih je zmanjkalo. Jaz sem 

ga imela in sem mu ga dala. On ga je rešil na predstavitvi, jaz pa ga bom 

naslednjič. Učiteljica in sošolec sta mi bila zelo hvaležna.« 



 

Pisarna je odprta: pon, tor, čet in pet 10-11, pet 16-17. 

Župnijska karitas: tor 16.30-17.30, pogovor o težavah: pon 10.30. 
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Koledar za december 2015 

 

 

29. 12. prva adventna nedelja, pri vseh mašah nabirka za Karitas; 

- začetek devetdnevnice pred Brezmadežno; 

- začetek #deliJezusa na pridi.com; 

  2. 12. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta;  

  3. 12. prvi četrtek, pri večerni maši in po njej molitev za duhovne poklice; 

  4. 12. prvi petek, obhajilo bolnikov na domu;  

  5. 12. sobota, po večerni maši miklavževanje v samostanski dvorani: otroci 

pripravljajo igrico, prinesemo sladke dobrote za družine v potrebi; 

  6. 12. druga adventna nedelja, Miklavževa, dan dobrote; 

  8. 12. torek, slovesni praznik Brezmadežno spočetje Device Marije; svete 

maše ob 10.00 in 18.00; 

- začetek leta usmiljenja;  

- pri večerni maši poje Deški zbor Schellenburg; 

  9. 12. sreda, po dopoldanski maši “čajanka”; 

13. 12. tretja adventna nedelja, ob 16.00 v stolnici bo ob začetku leta 

usmiljenja nadškof Stanislav Zore odprl sveta vrata; 

16. 12. sreda, začetek božične devetdnevnice;  

- ob 19.30 koncert Sakralnega abonmaja: Grudnove Šmikle, adventne 

in Marijine pesmi; 

20. 12. četrta adventna nedelja, ob 14.15 binkoštna dvorana; 

23. 12. sreda, po dopoldanski maši “čajanka”; 

24. 12. četrtek, sveti večer, po družinah se zberemo, kropimo hišo in molimo; 

- ob 18.00 otroška božičnica in družinska maša; po pridigi  

blagoslov otrok v božičnem času; otroci prinesejo svoje hranilnike; 

- 22.00 prva nočna maša z ljudskim petjem; 

25. 12. petek, BOŽIČ, rojstvo našega Gospoda Jezusa Kristusa: 

- polnočnica, stare božične pesmi z orglami; 

- svete maše še ob 9.00, 10.30 in 18.00;  

- pri večerni maši sodelujeta zbor in orkester; 

26. 12. sobota, SV. ŠTEFAN, sveti maši ob 10.00 in 18.00;  

27. 12. nedelja Svete družine,  

31. 12. četrtek, ob 18.00 zahvalna maša za milosti letošnjega leta; 

1. januar 2016 petek, Marija, sveta Božja Mati, dan miru. 
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