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Vsakodnevno spraševanje vesti
»Jezus nas vabi, da bi spremenili življenje,
da bi spremenili pot, kliče nas k spreobrnjenju.«
In to pomeni boriti se proti zlu, tudi v našem
srcu. Gre za boj, ki ti ne prinaša umirjenosti,
ampak ti da mir.« Tako je papež Frančišek poudaril v homiliji 26. oktobra med jutranjo mašo.
»Spremeniti način razmišljanja, spremeniti
način čutenja. Tvoje srce, ki je bilo posvetno,
pogansko, zdaj postane krščansko s Kristusovo
močjo: spremeniti se, to je spreobrnjenje. In
spremeniti način delovanja: tvoja dejanja se
morajo spremeniti ... Gre za spremembo, vendar pa to ni sprememba, ki jo
dosežemo z lepotičenjem: gre za spremembo, ki jo naredi Sveti Duh, znotraj. In
jaz moram storiti, kar je v moji moči, za to, da bi lahko Sveti Duh deloval; to pomeni boj, boriti se!«
»Kristjani, ki so mirni, ki se ne borijo, ne obstajajo,« je dodal sveti oče. »Ti
niso kristjani, ampak “mlačneži”. Pri tem, da se umiriš pred spanjem, ti lahko
pomaga tudi tableta. Vendar pa ne obstajajo tablete za notranji mir. Le Sveti
Duh nam lahko podari tisti mir duše, ki da trdnost kristjanom. In mi moramo
pomagati Svetemu Duhu tako, da naredimo prostor v svojem srcu. Pri tem nam
zelo pomaga vsakodnevno spraševanje vesti; da se borimo proti boleznim
Duha; tistim, ki jih zasaja sovražnik in so bolezni posvetnosti. Jezusov boj proti
hudiču, proti zlu, ni nekaj starodavnega; je zelo sodobna stvar, je stvar današnjega časa, vsakega dne.«

Nadškof Stanislav ob zahvalni nedelji
»Zmeraj se moramo
zahvaljevati Bogu za vas,
bratje.« (2 Tes 1,3)
Papež Frančišek je v
svojih nagovorih večkrat
poudaril
pomembnost
treh ključnih besed za
življenje v družini in v
vsaki drugi skupnosti. Te
tri besede so: prosim,
hvala in oprosti.
Zahvalna nedelja nas vabi, da vsem svojim dobrotnikom izrazimo svojo
hvaležnost. Hvaležnost je najprej znamenje, da se zavedamo svojih omejitev.
Sami ne znamo in ne zmoremo vsega. Sami tudi nimamo vsega. Prav naše
omejitve nas odpirajo za bližnjega, ko smo pripravljeni sprejeti njegovo pomoč
in njegovo dobroto.
Po drugi strani pa pomoč in dobrota ljudi dokazujeta, da ljudje presegamo
sami sebe in z dobrimi deli gradimo skupnost, ki z dobroto postane večja in
močnejša, kot bi bila, če bi ostajali zgolj posamezniki, zaprti sami vase.
Obdarovanosti se močno zavedam tudi sam. Bogu večkrat izrečem zahvalo
za ljudi, brate in sestre, ki s talenti in velikodušnostjo gradijo Cerkev v naši
nadškofiji. Za zahvalno nedeljo se jim želim še posebej zahvaliti.
Najprej bratom duhovnikom in diakonom, ker v ta svet, tako ranjen in
negotov, s svojim zgledom in s svojo besedo prinašajo veselo oznanilo evangelija in ljudi krepijo z zakramenti Cerkve.
Zahvaljujem se redovnikom in redovnicam, ker z zvestobo posvečenemu
življenju pogled svojih bratov in sester, ki živijo v svetu, obračajo k uresničitvi v
nebeškem kraljestvu.
Zahvaljujem se vsem materam in očetom, ki se pogumno odzovejo na Božje
povabilo in postanejo varuhi novega življenja, ki zraste iz njih in ob njih. Brez
njihove pripravljenosti ne bi imeli prihodnosti ne kot narod in ne kot Cerkev.
Zahvaljujem se vsem mladim in otrokom, ki v okolju svojih sošolcev, prijateljev in znancev ohranjajo in poglabljajo prijateljstvo z Bogom in tako postajajo
sodelavci pri oznanjevanju.
Posebna zahvala velja vsem starim, bolnim in osamljenim, ki neprespane
noči ter trpljenje in preizkušnje bolezni prinašajo pod križ in jih skupaj z
Jezusom izročajo Očetu v spravo za grehe sveta.
Predvsem pa se danes zahvaljujem Bogu za vas, saj je naprej vsak izmed
vas velik dar Božje ljubezni za našo Cerkev. V hvaležnosti za vas prosim Boga,
naj vas spremlja s svojo nežno bližino, vas varuje in blagoslavlja.
Stanislav Zore OFM
nadškof

Še saniramo cerkev ...
Obnova cerkve dobro napreduje.
Na tem mestu v prezbiteriju, kjer je bil prej
velik mehur, so keramičarji dvignjene ploščice
odprli in videli smo, da je spodaj opečnat tlak,
nad njim izravnalna masa in ta se je dvignila
skupaj s ploščicami.
Vse je bilo treba previdno pobrati, kakšno, ki
je takrat, ko je padla na podlago, počila, je bilo
treba zalepiti in zdaj je površina videti kakor
poprej.
Zdaj v cerkvi pleskarji čistijo umazane stene
in jih na novo barvajo. Barvni odtenek je
podoben, kakor v ostali cerkvi. Segli smo
namreč v žep, da bi videli, koliko imamo novcev
za pleskanje celotne cerkve, pa smo ugotovili,
da jih je premalo.
Spodnja okna, ki so počena, bodo menjali v
tednu po zahvalni nedelji, potem pa je treba še
poslikati stene okoli stranskih oltarjev in celotni
prostor pod korom. Računamo, da bodo ta dela opravljena v prvi polovici
oktobra.
Potem pa pridemo na vrsto tudi člani naše župnijske skupnosti: vso cerkev
bo treba očistiti in nazaj namestiti vse, kar je bilo demontirano. To zadnje bodo
seveda naredili delavci iz podjetja in verjetno še kakšen strokovnjak, za
čiščenje pa bomo – kakor se bomo dogovorili – povabili tudi vas. Tako bomo
vsi lahko pomagali, da bo baročna lepotica zasijala v novi lepoti.

Bogoslovci ob nedeljah pri nas
Letos je v semenišču nastopil službo nov ravnatelj, Peter Kokotec, doslej
župnik v Črnomlju. V pismu, ki nam ga je poslal, prosi, da z molitvijo
spremljamo njega in vso bogoslovsko skupnost.
Bogoslovci pa naj bi še bolj spoznali duhovniško služenje, zato so nekatere
župnike vprašali, ali bi jih bili pripravljeni ob nedeljah sprejeti v občestvo, Namen tega nedeljskega obiska je preprosto darovanje in pričevanje v skromnosti
in vključenosti v občestvo.
K nam bodo prihajali trije bogoslovci: Simon Lampreht iz župnije Sv. Andrej
– Svečina (Maribor), Tadej Pagon iz župnije Tržič-Bistrica in
Janez Meglen iz župnije Krka
(Novo mesto). Včasih bo prišel
eden, drugič dva ali pa vsi trije.

Koledar za november 2017
31.10. torek, sklep rožnovenske pobožnosti;
1. 11. sreda, slovesni praznik vseh svetih; ob 16.30 molitev rožnih vencev za
rajne z omembo rajnih, ki ste jih na listkih priporočili v molitev;
- ob 20.00 v cerkvi Vseh svetih na Žalah Ljubljana skupaj: molitveno
srečanje in druženje za mlade iz vseh ljubljanskih župnij;
2. 11. četrtek, spomin vseh vernih rajnih; vsak duhovnik lahko mašuje trikrat,
zato bodo svete maše ob 10.00, 17.30 in 18.00;
- prvi četrtek, pri večerni maši prošnja za duhovne poklice;
3. 11. prvi petek, obhajanje bolnikov in starejših po domovih;
5. 11. zahvalna nedelja, preberi nadškofovo zahvalo v Našem občestvu;
8. 11. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta;
9. 11. četrtek, ob 19.00 prva vaja pevskega zbora za sodelovanje pri letošnjem
praznovanju božiča;
15. 11. sreda, ob 19.30 drugi koncert Sakralnega abonmaja: APZ France
Prešeren iz Kranja in Komorni orkester bosta pod vodstvom Fernanda
Mejiasa v cerkvi sv. Jakoba izvedla Rekviem za žive Dana Forresta;
19. 11. na 33. nedeljo med letom bomo po želji papeža Frančiška letos prvič
obhajali svetovni dan ubogih;
- ob 9.00 srečanje zakonskih jubilantov; ob 14.15 binkoštna dvorana;
22. 11. sreda, god sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe;
26. 11. nedelja Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva, sklep cerkvenega leta;
27. 11. ponedeljek, začetek tedna Karitas;
29. 11. sreda, začetek devetdnevnice pred Brezmadežno.

Vabimo ...
Zakonske jubilante vabimo na srečanje
v nedeljo, 19. novembra. Pri deveti maši
se bomo skupaj z vami Bogu zahvalili za
vse milosti, ki ste jih v svojem življenju
prejeli, in prosili, naj vas Gospod še naprej spremlja. Vsem bomo poslali vabilo,
vi sami pa povabite še koga (na pet let).
Pevski zbor se bo začel pripravljati na
božično praznovanje. Prvikrat se bo sre-

čal na vaji v četrtek, 9. novembra, ob
19.00. Vabim vse nekdanje pevce pa
tudi nove. Praznikov si namreč ne moremo predstavljati brez globoko doživetega petja.

Svete maše: delavnik 18.00, nedelja 9.00, 10.30 in 18.00.
Pisarna: ponedeljek, torek, četrtek in petek 10.00–11.00, petek 16.00–17.00.
Župnijska karitas: torek 16.30–17.30, pogovor o težavah: ponedeljek 10.30.
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