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Kako je bilo to mogoče?
Nekdanji ljubljanski nadškof Anton Stres je v Sporočilih slovenskih škofij objavil tole razmišljanje ...
»Iztekajoče se poletje je za katoličane, tudi za
papeža, škofe in duhovnike, zelo obremenjujoče.
Živimo v globaliziranem svetu, ki ga primerjajo eni
sami veliki vasi: kar se zgodi na enem koncu, se
hitro razve povsod. Tako so nas javna glasila izčrpno informirala o kleriškem spolnem nasilju nad
mladimi v nekaterih krajevnih Cerkvah po svetu.
Tudi če vse poročanje ne bi bilo povsem nepristransko, je splošen izid zaskrbljujoč. Zastavlja se vprašanje, kako je bilo to mogoče, kajti ustvaril se je vtis,
da ni šlo samo za posamične, izjemne okscese, ampak za pojav, ki presega najbolj črna pričakovanja. Zato ne preseneča, če so nekateri takoj pohiteli s posploševanjem in raztegnili sum na vso duhovščino kot tako /.../
Vzrokov za taka absolutno nesprejemljiva dejanja je gotovo več. Toda
enega ni mogoče spregledati: pozunajenost verskega življenja in temu ustrezna
nizka duhovna identiteta duhovnikov, nizka raven njihove duhovnosti in svetosti /.../ Brez stalnega vračanja h kristološkim izvirom naše poklicanosti in
brez stalnega poglabljanja v bistvo duhovniškega služenja po zgledu apostola
Pavla se zlahka znajdemo tam, kjer smo mislili, da se nikoli ne bomo /.../«
In naloga vseh nas vernih? Najprej prošnja k Očetu, da bi tudi v teh dogodkih videli odsev trpljenja križanega in zapuščenega Jezusa, ki vpije: »Moj Bog,
moj Bog, zakaj si me zapustil.« Potem pa tudi vsakdanja goreča prošnja, da
nam Gospod pošlje svetih duhovnikov, ki bodo trdno povezani z Bogom in med
seboj in bodo tako prepričljive priče njegove ljubezni tudi v današnjem svetu ...

V naši dekaniji nov dekan in prodekan
V dekaniji Ljubljana – Center imamo od
1. oktobra letos novega dekana in prodekana. Duhovniki smo na septembrski rekolekciji
nadškofu predlagali, da bi dekanijo vodil p.
Pavle Jakop, župnik v župniji Marijinega oznanjenja, pomagal pa
naj bi mu prodekan,
stolni župnik Roman
Starc. Nadškof Stanislav Zore je oba predloga potrdil in tako bosta takoj začela opravljati svoje
poslanstvo. Poslanstvo dekana je predvsem v tem, da povezuje vse duhovnike
v dekaniji, se zanje zanima in jim, kadar je potrebno, pomaga reševati težave.
Tako smo duhovniki lahko res povezani med seboj in smo najprej mi živa
Cerkev, potem pa želimo to prenesti na vse Božje ljudstvo.
Da bi se bolje poznali ... V naši dekaniji je osem župnij: Stolnica (župnik
Roman Starc, duhovni pomočnik Milan Knep in še več kanonikov), Marijino
oznanjenje (župnik p. Pavle Jakop, kaplana p. Jan Cvetek in p. Vid Lisjak,
duhovni pomočniki p. Ambrož Mušič in še več drugih redovnikov frančiškanov),
Sv. Peter (župnik p. Cristian Balint, duhovni pomočnik p. Slavko Stermšek,
predstojnik minoritskega samostana sv. Maksimiljana Kolbeja), Bolniška
župnija (župnik p. Danijel Golavšek, kaplan p. Franc Murko, minorita), Sv. Jakob
(župnik p. Albert Bačar, duhovni pomočnik p. France Šetar, oba jezuita, ker je
tam jezuitska skupnost), Trnovo (župnik Tone Kompare), Bežigrad (župnik p.
Andraž Arko, kaplan p. Regalat Razbočan, duhovni pomočnik p. Miran Špelič),
Sv. Trojica (župnik Dragan Adam, duhovni pomočnik Anton Rojc). Poleg tega so
v dekaniji tudi Hrvaška katoliška misija (p. Marko Prpa), jezuitska skupnost pri
Sv. Jožefu (predstojnik p. Damjan Ristič) in skupnost lazaristov pri Srcu
Jezusovem (predstojnik Robert Petkovšek je tudi dekan Teološke fakultete).
Naj nam vsem, duhovnikom in Božjemu ljudstvu, Gospod stalno pošilja
svojega Duha, da bomo res priče njegovega vstajenja.

S seje ŽPS
Vsak mesec se na sejah župnijskega sveta pogovarjamo o dejavnostih v
preteklem mesecu in načrtujemo
dogodke za naslednje mesece.
7. oktobra, na rožnovensko nedeljo, bo pri deveti maši srečanje za
bolne in ostarele. Maševal bo gospod
Rojc. Lepo bi bilo, da bi pripeljali v

cerkev tudi take, ki običajno ne morejo priti, če le zmorejo. Če ne zmorejo,
pa nas pokličite, da jih bomo šli obiskat na dom.
Pri tej maši boste lahko prejeli zakrament svetega maziljenja, po maši
pa se bomo ustavili v učilnici pri zakristiji.

40 dni za življenje
Tudi letošnjo jesen v Ljubljani 40 dni poteka javna
molitev za življenje na Šlajmerjevi 2 pred Leoniščem. Molitev je vsak dan od 26. septembra do 4.
novembra od 10.30 do 12.30. Po nekaterih državah, denimo na Hrvaškem (tam prihajajo organizirano iz različnih župnij, poglejte si najavo molitve:
https://www.youtube.com/watch?v=0HUWxw9q9
go&feature=em-uploademail), pobudo javno podpirajo duhovniki in drugi posvečeni, zato je udeležba mnogo večja kot pri nas.
Vendar bomo skušali tudi pri nas narediti kaj več ...

Hrana za dušo
Mnogi v Sloveniji poznajo očeta Bojana, kakor ga kličejo
na Primorskem – Bojana Ravbarja, ki je zdaj župnik v Strunjanu. Vse življenje si prizadeva ljudem prinašati veselo novico, da Bog ljubi vsakega človeka. To resnico širi tudi s pisano besedo. Tudi za revijo Novi svet je dolga leta pisal komentarje, ki so jih mnogi z veseljem brali.
Zdaj so ti komentarji izšli v knjigi, uvod je napisal nadškof Ivan Jurkovič, stalni opazovalec Svetega sedeža pri Uradu Združenih narodov in ostalih mednarodnih organizacijah
v Ženevi.
Tudi naši mladi, birmanci, so bili na duhovni obnovi v
Planini pri Rakeku. Po njihovih besedah jim je bilo všeč, saj
so tam srečali mnogo drugi mladih, ki so si prav tako
prizadevali, da se ne bi samo ukvarjali s seboj, s svojimi
užitki, kar delajo danes mnogi mladi, ampak bi mislili tudi na
druge: kako bi svet okoli sebe naredili lepši.
Zdaj je izšla knjiga Obarvajmo mesto, ki je spodbuda
mladim in tudi odraslim, da bi pogledali okoli sebe in z
dejanji ljubezni obarvali svje mesto, svoj kraj. Poglejte,
možnosti za barvanje je izredno veliko ...
In še Cerkev – Kristusovo skrivnostno telo. Vsi živimo v
njem, vsi smo udje tega telesa, a se tega tako malo zavedamo. Ne zavedamo se, da je vsak brat pot do Boga. V knjigi
Cerkev piše: »Bili smo deležni Jezusove luči ... S kakšno
gorečnostjo smo pristopali k evharistiji se hranili z lučjo.
Pridige je razsvetljevala naša ljubezen. Tudi kratke in suhe
besede ubogega pridigarja so se nam zdele lepe in polne
luči, ker jih je izrekel Jezus v duhovniku. Naša duša je pila
nauk, ker je govoril o naših rečeh, rečeh od zgoraj!«

Zakonska skupina

V nedeljo, 1. julija 2018, smo se družine iz zakonske skupine v naši župniji
odpravile na zaključno srečanje, kot to običajno naredimo pred počitnicami. V
prejšnjih letih smo dvakrat preživeli vikend v Adergasu, nato smo dvakrat naš
sklep združili z župnijskim romanjem, letos pa smo se na pobudo župnika
Dragana podali v gore. Tako smo se na prvo julijsko nedeljo zjutraj namesto v
center “k uršulinkam” odpravili v Gozd Martuljek, od koder smo začeli našo pot
do Jasenja ali “Rajskih livad”. Do Finžgarjeve kapele, kjer smo imeli sv. mašo,
smo se podali po dveh poteh, eni mimo slapov, drugi pa po “kolovozu, manj
zanimivem, a ne tako nevarnem za majhne otroke” :). Kapela nam je služila za
oltar, narava naokrog pa je bila najlepša katedrala. Po sv. maši in malici iz
nahrbtnikov smo se ponovno razdelili v dve ekipi. Ena je odšla naprej do
drugega Martuljškega slapa, ostali pa smo odšli v dolino, tokrat vsi mimo
slapov, in pripravili piknik. V skupnem druženju, hoji in delu smo poglobili naše
odnose in že začeli s kovanjem načrtov za prihodnja skupna druženja.
Andreja in Gregor

Kdo je zame Jezus?
Jezus je zame oseba, ki živi v vsakem človeku in je opazen v nekaterih
dejanjih. Jezus je zame tolažnik, vodnik, svetovalec, navdih, zgled ... Z njim se
zbližam v pogovoru z osebo ali v molitvi. Po nekaterih dejanjih se od njega
oddaljim, a me po drugih osebah/znamenjih opozori na napake. Vedno mi daje
vedeti, da je ob meni, tudi če na to ne mislim. Je zelo razumevajoč ... Birmanka

Bili smo v Medžugorju na Mladifestu
Posebno doživetje tega poletja je bilo za našo
družino dvodnevno polnjenje s Svetim Duhom v
Marijinem
romarskem
kraju Medžugorje. Vesoljnost Cerkve smo občutili
ob množici mladih na vsakoletnem Mladifestu, kjer
smo pozdravljali mlade z
vseh celin in vseh barv in
prepevali pesmi v množici
jezikov. Bosonogi (tudi
najmlajši Dominik je skakljal po vročih kamnih) smo poromali na vrh Križevca,
kjer smo se pri vsaki postaji križevega pota zaustavili in pomolili. Na vrhu nas je
pričakal čudovit razgled, mogočen križ, usmerjen v nebesa in čudovito
pričevanje očeta iz Miamija. Po večerni maši, polni mladosti in petja, je sledila
tudi izpostavitev svetega Rešnjega telesa v katedrali na prostem. Tema noči in
popolna tišina več desettisoč mladih nam je dala slutiti moč delovanja Svetega
Duha.
Za piko na i, ko smo ponoči pred odhodom domov šli še zadnjič pozdravit
Marijo h kipu pred cerkvijo, je bila tam Marija živo navzoča v prečudovitem
vonju po vrtnicah. Ganjeni smo bili
nad podarjeno Milostjo. Živa Marijina
navzočnost nas je spontano vodila k
obljubi, da bomo celo leto z njo še
konkretneje živeli in čimvečkrat zvečer
zmolili rožni venec. Seveda sva morala
otrokom obljubiti, da se naslednje leto
vrnemo.
Simona in Matija

Koledar za oktober 2018
3. 10. sreda, ob 10.00 bo papež Frančišek v Rimu vodil somaševanje ob
začetku sinode, ki bo posvečena mladim;
- ob 19.00 seja župnijskega sveta;
5. 10. prvi petek, dan, ko prejmemo mi in bolni po domovih zakramenta
svete spovedi in obhajila;
- maša tudi dopoldne ob 10.00;
6. 10. sobota, ob 18.00 bo pri maši pel Deški zbor Schellenburg pod
vodstvom s. Božene Kutnar;
7. 10. nedelja, ob 9.00 maša in po njej srečanje starejših in bolnih,
maševal bo gospod Rojc;
11. 10. četrtek, ob 19.00 pri frančiškanih prvo srečanje za katehumene;
- ob 19.30 v telovadnici OŠ Alojzija Šuštarja Ritem srca, koncert
krščanske duhovne glasbe;
12. 10. petek, začetek devetdnevnice pred birmo;
13. 10 sobota, ob 9.30 pri Sv. Jožefu vseslovensko srečanje ločenih;
14. 10. nedelja, pri deveti maši se bodo predstavili birmanci;
17. 10. sreda, ob 19.30 prvi koncert Sakralnega abonmaja: trije zbori pod
vodstvom Lovra Freliha bodo izvedli Mašo ob sončnem vzhodu (Sunrise
Mass) norveškega skladatelja in pianista Ola Gjeila;
20. 10, sobota, smrtni dan Božjega služabnika Antona Strleta, spomnili se ga
bomo pri nedeljski maši;
21. 10. nedelja, ob 10.30 bo šlo k sveti birmi osem mladih;
28. 10. nedelja, ob 9.00 k maši povabljeni maratonci;
10. 11. sobota, ob 9.00 v Zavodu sv. Stanislava srečanje za člane ŽPS;
18. 11. nedelja, ob 9.00 zahvalna maša za zakonske jubilante.

Maša ob sončnem vzhodu
Prvi koncert Sakralnega abonmaja v letošnji sezoni bo v sredo, 17. oktobra
2018, kot vedno ob 19.30. Ob spremljavi komornega orkestra bodo nastopili
združeni Komorni zbor Mysterium, Ženski pevski zbor Petrol in Komorni moški
zbor Celje. Orkester in zbore bo vodil dirigent Lovro Frelih, na sporedu pa bo
delo norveškega skladatelja in pianista Ola Gjeila z naslovom Sunrise Mass –
Maša ob sončnem vzhodu.
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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