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Dobra politika je v službi miru
Iz poslanice papeža Frančiška za 52. svetovni dan miru.
1. »Mir tej hiši!« – “Hiša”, o
kateri govori Jezus, je vsaka družina, vsaka skupnost, dežela in
celina. To je tudi naša skupna
“hiša”, naš planet, na katerega
nas je Bog postavil, da na njem
prebivamo, in za katerega smo
dolžni skrbeti. To naj bo tudi moje voščilo ob začetku novega leta: »Mir tej hiši!«
2. Izzivi za dobro politiko – Politika je osnovno sredtsvo za oblikovanje
družbene zavesti in človeških dejavnosti, vendar pa, če tisti, ki se z njo ukvarjajo, tega ne razumejo kot služenje človeški skupnosti, lahko postane sredstvo
nasilja, zapostavljanja in celo uničevanja. Če /pa/ se politika uresničuje na temeljnem spoštovanju življenja, svobode in človekovega dostojanstva, lahko
postane odlična oblika ljubezni.
3. Ljubezen in človeške kreposti, ki so potrebne za službo človekovim pravicam in miru - Blagri politikov: »Blagor politiku, ki ima močno zavest in globoko
spoznanje svojega poslanstva ... čigar osebnost izraža verodostojnost ... ki dela
za javni blagor in ne za lastno korist ... ki je zvest ... ki dela za edinost ... ki si
prizadeva za uresničitev korenitih sprememb ... ki zna poslušati ... ki ne pozna
strahu« (François Xavier Nguyen Van Thuan).
4. Napake politike – Te napake slabijo ideal pristne demokracije, so sramota za javno življenje in nevarne za javni mir: korupcija /in druge/ ...

5. Dobra politika pospešuje udeležbo mladih in zaupanje v drugega – Ko se
politika konkretno zavzema za spodbujajnje talentov mladih in njihove
poklicanosti, ki težijo k uresničenju, se mir razširi v zavest in na obraze. Zlasti v
današnjem času živimo v ozračju nezaupanja, ki korenini v strahu pred drugim
in neznanim, v bojazni, da bi izgubili lastne ugodnosti. To se kaže, žal, tudi v
politiki, ko se oklepamo zaprtosti in nacionalizma, ki postavlja pod vprašaj
bratstvo, katerega globalizirani svet še kako potrebuje.
6. Proti vojni in širjenju strahu – Na svetu en otrok izmed šestih trpi zaradi
vojnega nasilja ali njegovih posledic, če ni celo sam vpoklican, da tudi on
postane vojak ali talec oboroženih skupin ...
7. Velik projekt za mir – Mir je sad spreobrnitve srca in duše, zato je lahko
prepoznati tri nerazdružljive razsežnosti notranjega in občestvenega miru: a)
mir s samim seboj, ki zavrača nepomirljivost, jezo in nepotrpežljivost, ali kakor
pravi sv. Frančišek Saleški, ko priporoča »nekaj nežnosti do samega sebe«, da
bi izkazovali »nekaj nežnosti tudi drugim«; b) mir z drugim: z družinskim članom,
prijateljem, tujcem, revnim, trpečim ...; tvegajoč srečanje in poslušajoč
sporočilo, ki ga ta prinaša: c) mir s stvarstvom v odkrivanju veličine Božjega
daru in delež naše odgovornosti, ki jo ima vsak izmed nas kot prebivalec sveta,
državljan in dejavnik prihodnosti.

Kronika za leto 2018
V vesoljni Cerkvi se s hvaležnostjo
spominjamo 9. svetovnega srečanja
družin v Dublinu na Irskem, od 21. do
26. avgusta 2018, pod geslom Evangelij družine: veselje za svet. Sklepno
sveto mašo 26. avgusta je daroval
papež Frančišek. Udeležence iz Slovenije je vodil nadškof Stanislav Zore.
Drug izreden dogodek je bila škofovska sinoda o mladih. Od 3. do 28.
oktobra 2018 je v Vatikanu potekalo
15. redno generalno zasedanje škofovske sinode na temo Mladi, vera in

razločevanje poklicanosti. Namen je
spremljati mlade na njihovi življenjski
poti do zrelosti, da bi s pomočjo procesa razločevanja lahko odkrili svoj
življenjski načrt in ga z veseljem uresničili. Delegat Slovenske škofovske
konference je bil mariborski nadškof
metropolit Alojzij Cvikl.
In pri nas?
Lani so bili v naši župniji krščeni
trije otroci, dva dečka in deklica. Starši enega so cerkveno poročeni, drugega civilno, starši tretjega pa so (še)
neporočeni.
V naši cerkvi je bila ena poroka, za
drugo smo se pri nas pripravili in so
se šli poročit drugam. Tretja pa je bila
ozdravitev v korenini. Prav je, da tudi
o tej možnosti vsi kaj več vemo. V poštev pride takrat, kadar sta dva civilno poročena, pa se eden od zakoncev
ne želi poročiti cerkveno, drugi pa bi

se rad. Škof ima moč, da civilni zakon
poveljavi, to je, ozdravi v korenini, da
velja tudi pred Cerkvijo in pred Bogom. V preteklih letih smo v naši župniji že večkrat ubrali to pot.
Cerkveno smo pokopali trinajst
faranov in farank, najstarejša je bila
stara 95 let, najmlajši pa 35 let.
Prevideni (to pomeni, da so prejeli zakramente: spoved, obhajilo in maziljenje) so bili štirje, dva sta hodila k
obhajilu, štirje so umrli nagle smrti,
za tri pa domači niso poskrbeli za duhovnika, »češ, da še ni tako slab«.
V lanskem letu so se od nas poslovili: Janez TROŠT (1923), gozdarski inženir, Vrtača 5; Miha ŠUMI,
(1982), računalničar, Gregorčičeva
11; Velena BEŠTER, por. Zadnikar
(1922), učiteljica, Slovenska cesta
12; Suzana ŠKULJ, roj. Kranjc (1930),
gospodinja, Valvasorjeva 12; s. Marjeta KORBUN (1926), redovnica uršulinka, Ul. J. Turnograjske 8; Ivanka
PODBREGAR, roj. Babnik (1926), Oražnova 6; Anton KANC, (1935), mag.
farmacije, Gregorčičeva 18; Jože PODOBNIK (1938), ključavničar, Glinška
3 A; Nada Cveta SEPIN, roj Lenarčič
(1932), komercialistka, Oslavijska 1
A; Pavla MATJAŠEC, roj. Dornik
(1925), delavka, Rimska cesta 22 A;
Marjan SMREKAR (1926), geodet,
Gradišče 6; Franc ZWITTNIG (1928),
inž. strojništva, Postojnska 8; Frančiška KOSI, roj. Fajfar (1948), gospodinja, Rimska cesta 5.
Naj vsi počivajo v miru ...

Nedeljniki – Za praznike smo bili
Bogu hvaležni za lep obisk in zboru, ki
ga je letos za božič vodila s. Božena,
za doživeto petje. Na običajne nedelje
pa se z obiskom ne moremo pohvaliti.
Obhajila – V letu 2018 smo pri
nas razdelili 14.500 obhajil. K prvemu svetemu obhajilu ni šel lani nihče,
v letu 2019 pa se pripravljajo štirje
otroci iz 3. razreda.
Verouk – K verouku hodi letos 21
otrok: štirje so v 3. razredu, pet v 5.
razredu, štirje v 7. razredu, osem pa
jih je 21. oktobra 2018 prejelo zakrament svet birme in vztrajajo ...
Družinski zbor nas pod vodstvom
prof. Ule Ulaga razveseljuje pri deveti
maši, pa tudi za nekatere praznike.
Z župnijskim svetom vsak mesec
pregledujemo življenje v župniji in se
pogovarjamo, kaj bi nas še bolj povezalo. Za duhovno misel na začetku
imamo vsak mesec odlomek iz apostolske spodbude papeža Frančiška
Veselite in radujte se: o poklicanosti k
svetosti in prizadevanju zanjo.
Za zakonsko skupino je vsak
mesec vesel trenutek, ko se dobimo
in poglabljamo temo, ki je na vrsti. Tudi tu je osnova naših srečanj spodbuda Veselite in radujte se.
Župnijska karitas ima kakor lani
samo dve članici, enega šoferja, še
kdo pa občasno pomaga, tako da
razmišljamo, kako naprej.
Hvala vsem, ki prihajate v našo
cerkev, za vso duhovno podporo in
tudi za vse darove v razne namene.

Božična devetdnevnica
Pred leti je k božični devetdnevnici hodilo kar precej otrok. V zadnji
letih jih skoraj ni, lepo pa je videti, ko

se cela cerkev dvigne in se z lučkami
za Marijo poda na pot k Jezusu. Naj
nas prav On vse leto spremlja ...

Koledar za januar 2019
31. 12. ponedeljek, ob 18.00 zahvalna maša za vse milosti letošnjega leta;
1. 1. torek, Marija, sveta Božja Mati; sveti maši ob 10.00 in 18.00,
dan miru, ob 17.25 rožni venec za mir;
2. 1. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta;
3. 1. prvi četrtek, pri večerni maši in po njej molitev za duhovne poklice;
4. 1. prvi petek, obhajilo starejših in bolnikov po domovih;
6. 1. nedelja, slovesni praznik Gospodovo razglašenje, sveti Trije kralji; otroci
bodo k deveti maši prinesli hranilnike, v katerih zbirajo darove za lačne
otroke v misijonih;
13. 1. nedelja Jezusovega krsta,
16. 1. sreda, ob 19.30 četrti koncert Sakralnega abonmaja: Mešani pevski
zbor Psallite bo pod vodstvom Matjaža Ščeka izvajal dela skladateljev
vzhodne liturgije;
18.–25. januarja, teden molitve za edinost kristjanov;
20. 1. tretja nedelja, ob 14.15 se bomo spet zbrali v binkoštni dvorani;
24. 1. četrtek, ob 18.00 maša, po njej pa kakor vsako leto ekumensko
srečanje, pričevanja predstavnikov Pravoslavne, Evangeličanske in
Katoliške cerkve;
27. 1. nedelja, slovesni praznik sv. Angele Merici, ustanoviteljice uršulink, v
naši župniji celodnevno češčenje;
- ta dan je tudi nedelja Svetega pisma.

V naši cerkvi
V sredo, 26. decembra 2018, je
bila naša cerkev spet zelo polna. Računamo, da je bilo v njej okoli petsto
poslušalcev. Božično kantato za zbor,
sopran solo, klarinet in klavir skladatelja Andreja Makorja je izvedel
znani Zbor sv. Nikolaja pod vodstvom
dirigentke Helene Fojkar Zupančič.
Petje je bilo vrhunsko, v zboru je tudi
veliko mladih pevcev. Veseli smo bili

tudi, da se je dalo z organizatorjem
koncertov na Kongresnem trgu dogovoriti za tišino med našim koncertom.
Na koncert vas ponovno vabimo v
sredo, 16. januarja 2019, ko bo
Mešani pevski zbor Psallite pod vodstvom Matjaža Ščeka izvedel dela
skladateljev vzhodne liturgije. Pred
ekumensko osmino za edinost kristjanov je tako pevsko srečanje res dobrodošlo.

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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