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»Vriskaj, Ljubljana!«
V četrtek, 21. decembra 2017, je nadškof Stanislav Zore v stolnici daroval mašo za domovino ...
Maša za domovino, ki jo darujemo pred dnevom
samostojnosti in enotnosti, je priložnost in povabilo,
da v naših srcih in v naši zavesti odmevajo besede
preroka Sofonija: »Vriskaj, sionska hči! Ukaj, Izrael!
Veseli se, raduj se iz vsega srca, jeruzalemska hči!
Gospod te je rešil obsodbe, odstranil je tvoje
sovražnike.« Vriskaj, Ljubljana! Ukaj, Maribor. Veseli se, raduj se iz vsega srca
ti, ki ti je bil podarjen raj pod Triglavom ...
Kakor se je Marija v spoznanju obdarovanosti z materinstvom podala v gore,
v mesto na Judovem, tako se moramo tudi mi v spoznanju obdarovanosti podati k ljudem. Saj ne moreš praznovati sam. Morda lahko kradeš sam, praznovati
pa ne moreš sam. Praznovanje moraš deliti z drugimi, z ljudmi, z znanimi in z
naključnimi sopotniki tvojega dneva in tvojih poti.
Praznovanje nas poveže med seboj, da postanemo močni. V spominjanju istih vrednot in v hvaležnosti zanje postanemo odločni graditelji države in prihodnosti, ki bo vedno bolj takšna, kakršno si želimo imeti. Sama od sebe ne bo
postala takšna. Ne moremo čakati drugih, da bodo stvari naredili namesto nas.
Če bomo to dovolili, jih bodo naredili po svoje in najbrž nam ne bodo všeč ...
Boga, ki je Izraela rešil obsodbe, ki je odstranil njegove sovražnike, prosim,
naj bo med nami in naj tudi nas reši vsega hudega, ki bi nam ga želeli naši
sovražniki ali bi si ga povzročili sami. Naj se ozre nanjo in jo blagoslovi z obema
rokama, kakor je dejal Cankarjev Kurent. Ta blagoslov naj se dotakne tudi vseh
njenih prebivalcev. Bog, blagoslovi Slovenijo! Bog živi Slovenijo!

Kronika za leto 2017
Krsti – Lani so bili iz naše župnije
krščeni trije otroci, eden pri nas, dva
pa na Viču. Lepa novica pa je, da so
vsi trije iz cerkvenega zakona.
Poroke – Imeli smo eno poroko, k
nam sta prišla iz Šentvida v Ljubljani.
Pogrebi – Cerkveno smo pokopali
štirinajst faranov in farank, najstarejša je bila stara 97 let, najmlajša pa
54 let. Previdenih (to pomeni, da so
prejeli zakramente: spoved, obhajilo
in maziljenje) jih je bilo devet, ena je
hodila k obhajilu, dva sta umrla nagle
smrti, za dva pa domači “niso vedeli”,
da je treba poklicati duhovnika.
V lanskem letu so se od nas poslovili: Ana BRATOŽ, roj. Golobič
(1927), dietna kuharica, Postojnska
ulica 27; Marjeta KRALJ, roj. Župec
(1934), vzgojiteljica, Rimska cesta
10; Darinka ŠALER, por. Pezdirc
(1919), administratorka, Tobačna ulica 10; Marjan JEREB (1930), zdravnik, Slovenska cesta 9A; Rudolf ŠEPIČ (1939), ekonomist, Igriška ulica
8; Helena Marija RAČKI (1943), Tržaška cesta 6; Rozalija LIPOLD, roj.
Benčič (1929), uslužbenka, Trg MDB
3; Marjan OCVIRK (1935), arhitekt,
Slovenska cesta 8; Francka PROSENC (1922), računovodja, Postojnska ulica 22; Tanja MIKUŽ (1926),
farmacevtka, Kongresni trg 14; Franc
LAMPRET 1947), šofer, Oražnova uli-

ca 6; Dagmar BORKO, roj. Toroš
(1923), gospodinja, Rimska cesta 5;
Vinko SLANA (1963), avtoličar, Slovenska cesta 12; Marjeta DROBNIČ,
roj. Erzin (1929), komercialistka, Levstikova 18. Naj počivajo v miru ...
Nedeljniki – Ko smo imeli tri mesece mašo v kapeli, je bilo nekaterim
zelo všeč, drugi pa se niso znašli in so
raje hodili drugam. Zdaj se počasi
vračajo.
Obhajila – V letu 2017 smo pri
nas razdelili 15.700 obhajil. K prvemu svetemu obhajilu pa je šlo pet
otrok iz 3. razreda.
Verouk – K verouku hodi letos 21
otrok: šest jih je pri katehezi Dobrega
pastirja, štirje v 4. razredu, štirje v 6.
razredu, sedem pa v 8. razredu in se
pripravljao na birmo. Ta bo v nedeljo,
21. oktobra 2018.
Družinski zbor – Zanj tudi letos
skrbi Ula Ulaga. Pojejo pri deveti maši, pa tudi za nekatere praznike.
Župnijski svet se srečuje redno
vsak mesec: skupaj pretresamo življenje v župniji in načrtujemo.
Zakonska skupina ima mesečna
srečanja po domovih.
Župnijska karitas ima kakor lani
samo dve članici, enega šoferja, še
kdo pa lahko občasno pomaga. Poskrbi pa lahko samo za najnujnejše
potrebe.

Hočeš biti tudi ti miklavž?
Pa smo bili tudi letos (dovolj) pridni, da nas je obiskal sveti Miklavž! V torek,
5. decembra lani, smo se najprej v velikem številu zbrali pri večerni sveti maši,
po njej pa odšli v zgornjo učilnico. Tam smo si ogledali igrico, ki so jo pod
vodstvom Milene Osredkar pripravili veroučenci birmanske skupine. Zemeljski
prizori, znani prav vsakemu otroku in staršu! Kako hitro nam včasih iz ust prileti

tisti “DA” – samo, da imamo mir, in ne, ker bi res nameravali izpolniti obljubljeno. Pa koliko udobneje je ne videti trpečega, pomoči potrebnega. Vendar pa
nam uspe, če znamo prisluhniti srcu in pomoči “od zgoraj”, tudi spremeniti
napačne odločitve in/ali se odločiti, da se bomo poboljšali. Ob koncu igrice nas
je obiskal tudi Miklavž. Prav z vsakim otrokom posebej se je pogovoril, preveril
njegovo znanje in ga obdaril. Od njega smo se poslovili s pesmijo
Hvala, hvala, sveti Miklavž, sveti Miklavž,
hvala za darila in opozorila,
srečno pot opravi, Jezusa pozdravi,
hvala, hvala, sveti Miklavž, sveti Miklavž.
Na tihem sicer že kličemo v naslednje leto: »Pridi, pridi, sveti Miklavž ...«, do
takrat pa smo lahko miklavži tudi vsi mi.
Andreja

Moja prijateljica
Nina je stara devet let. Do tretjega
leta ni slišala, ima otežen govor in je v
razvoju počasnejša od svojih vrstnikov. Danes vam bom povedala, kako
ji pomagam.
Najino prijateljstvo se je začelo takole. Ko sem obiskovala tretji razred,
je v prvi razred prišla Nina. Na začetku, kakšna prva dva tedna, se nisem
preveč zanimala zanjo, saj sem imela
v razredu dovolj prijateljic in dela z
osvajanjem nove snovi. V naši šoli,
OŠ Montessori, imamo tudi dolžnosti,
da pomagamo ostalim sošolcem. Tako so me učitelji v začetku šolskega
leta prosili, če lahko pomagam Nini,
ki je počasnejša od ostalih vrstnikov.
Sama z njihovo odločitvijo sprva nisem bila ravno navdušena, ko pa sva
začeli sodelovati in se bolje spoznavati, sem spoznala, da je Nina super
deklica, in tako se je začelo tudi najino prijateljstvo.
V začetku sva sodelovali le toliko,
da sem jo pozdravila, ko je prišla v šolo, in ji pomagala odnesti stvari do
njenega obešalnika. Šolski dnevi so
tekli in vsak naslednji dan sem Nino
pričakovala z večjim veseljem in pričakovanjem. Poleg pozdrava sva vsak
dan spoznavali druga drugo in čez
kakšen mesec ali dva sva postali pravi prijateljici! Ko smo si lahko izbrali, s
kom bomo sedeli in kako bomo postavili razred, sva z Nino rekli, da bova sedeli skupaj.
Potem pa se je na žalost kmalu
šolsko leto končalo, in ker je naša šola organizirana po triadah (po trije
razredi skupaj), je novo šolsko leto
zame prineslo novo triado in z Nino

nisva biti več skupaj … Najino prijateljstvo je po malem plahnelo. Videli
sva se le še na igrišču, a še to zelo
malo! Tako je bilo tudi naslednje leto,
vendar pa sem vedno, če je bilo le
mogoče, Nini priskočila na pomoč in
se celo naučila nekaj znakov, da sva
se lažje pogovarjali.
To šolsko leto pa je Nina v četrtem
razredu in jaz v šestem, zato sva ponovno SKUPAJ!!! Postala sem njena
mentorica in sedaj sediva skupaj …
Veliko ji pomagam, učiva se pisane
črke, matematiko in ostale stvari. Res
je super, tudi ona je do mene zelo
prijazna: kadar sem bila žalostna, me
je celo potolažila.
Pretekli teden mi je župnik Dragan
ob pripovedovanju zgodbe o Nini povedal, da je Jezus vedno v nas, še
posebej močno pa takrat, kadar pomagamo drugim in imamo milost v
srcu.
Luna

Srečati Boga v vsakdanjih opravilih
Katoličan vsakdanje dogodke, tudi
povsem običajne, kot so prehitevanje
na avtocesti, nakupovanje v trgovini,
lupljenje krompirja, čiščenje prostora,
odgovarjanje na e-pošto, če jih poskuša opraviti človeško popolno, dvigne
na nadnaravno raven. Ko Bogu daruje to, kar dela, kadar to dela iz ljubezni do Jezusa, je to srečanje z Bogom.
Delo je postalo priložnost za srečanje
z Bogom. Najbolj običajna stvar se
je spremenila v božansko, kakor je
kralj Midas iz grške mitologije spremenil v zlato vse, česar se je dotaknil.
V teh vrsticah želim poudariti, da
Jezusa ne srečamo samo v Kruhu
(Evharistiji) ali Besedi (Evangeliju),
ne samo v meditaciji in molitvi, ne
samo v čudesih narave, temveč tudi v delu. Delo se spremeni v pot k
Jezusu, pot, ki se začne s človeškim
delom, če je to opravljeno iz ljubezni do Boga in posnema Jezusovo delo
v tridesetih letih njegovega življenja v
Nazaretu.
Jezus Kristus je v svojem življenju
v Nazaretu delal kot delavec. Sadov
njegovega dela ne poznamo (hiše ali
pohištva, ki ga je naredil) in nam jih ni
treba poznati, da bi vedeli, kaj pomeni delati iz ljubezni do Boga. Odločilna
stvar v Jezusovem življenju v Nazaretu je bila ljubezen do Boga, s katero
je opravljal svoje delo. To ljubezen poznamo: je tista, zaradi katere je dal
svoje življenje za nas na križu. Kristjanu, ki opravlja svoje delo iz ljubezni
do Jezusa Kristusa in dela v povezavi
z njim, se njegovo delo na neki način
spremeni v Kristusovo delo. Strokov-

no delo, domača opravila, prijateljski
medčloveški odnosi, skrb za boljšo
družbo, vse se spremni v Kristusovo
delo. Vsak dan, v konkretni stvarnosti, lahko srečamo Jezusa. Iščimo Kristusa v vsakem delu! Ko začnemo,
darujmo delo, ki ga bomo opravili,
Jezusu. Tudi med delom obnovimo to
darovanje, tudi večkrat na dan. Jezus
nas vidi in posluša.

Tako kot leta življenja Jezusa v
Nazaretu niso bila brez pomena in tudi ne samo priprava na njegovo javno
delovanje v Palestini, temveč so bila
božanska in odrešujoča, tako je tudi
naše delo običajen način za srečanje
s Kristusom.
Na srečanju pred petdesetimi leti
na univerzi v Navari, Španija, je sveti
Jožefmarija Escrivá (ustanovitelj Opus
Dei, op. ur.) pred več kot 30.00 ljudmi, med katerimi sem imel priložnost
biti tudi jaz, čustveno povedal naslednje: »Ni druge poti, otroci moji: ali bomo znali najti Gospoda v našem običajnem življenju ali pa ga ne bomo
našli nikdar.«
Rafael Arias Villalta, duhovnik
Opus Dei, ki pomaga v Trnovem

Koledar za januar 2018
Januar – mesec verskega tiska
1. 1. ponedeljek, Marija, sveta Božja Mati; sveti maši ob 10.00 in 18.00,
dan miru, ob 17.25 rožni venec za mir;
3. 1. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta;
4. 1. prvi četrtek, pri večerni maši in po njej molitev za duhovne poklice;
5. 1. prvi petek, obhajilo starejših in bolnikov po domovih;
6. 1. sobota, slovesni praznik Gospodovo razglašenje, sveti Trije kralji,
sveti maši ob 10.00 in 18.00; - ob 9.00 bo v stolnici slovesnost ob 25.
obletnici škofovskega posvečenja nadškofa Alojza Urana;
7. 1. nedelja Jezusovega krsta, otroci bodo k deveti maši prinesli hranilnike, v
katerih zbirajo darove za lačne otroke v misijonih;
17. 1. sreda, ob 19.30 bo (spet v naši cerkvi) na četrtem koncertu Sakralnega
abonmaja sodeloval Stolni pevski zbor sv. Nikolaja pod vodstvom
zborovodja Gregorja Klančiča;
18.–25. januarja, teden molitve za edinost kristjanov;
21. 1. tretja nedelja, ob 14.15 se bomo spet zbrali v binkoštni dvorani;
- ob 11.00 ekumensko bogoslužje v evangeličanski cerkvi Primoža
Trubarja na Gosposvetski cesti; tudi evangeličani so naši bratje ...
22. 1. ponedeljek, ob 18.00 maša, po njej pa ekumensko srečanje, pričevanja
predstavnikov pravoslavne, evangeličanske in katoliške Cerkve;
27. 1. sobota, slovesni praznik sv. Angele Merici, ustanoviteljice uršulink,
dopoldne sveta maša tudi ob 10.00, v naši župniji celodnevno češčenje;
- v pravoslavni cerkvi sv. Cirila in Metoda na Prešernovi cesti bo ta dan
praznovanje praznika sv. Save;
28. 1. nedelja Svetega pisma.
Ekumensko srečanje – Kakor vsako
leto se bomo v ponedeljek, 22. januarja, v naši cerkvi zbrali predstavniki
vseh treh velikih krščanskih skupnosti. To je naše srečanje, naša molitev za edinost, zato vsi prisrčno vabljeni ...

Koncert Sakralnega abonmaja bo v
sredo, 17. januarja 2018, ob 19.30.
Stolni zbor sv. Nikolaja bo pod vodstvom Gregorja Klančiča – orgle bo
igral Fedor Stroganov – izvajal dela J.
Trošta, F. Stroganova in P. Česnokova.

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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