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Postal je eden od nas,
da bi mi postali to,
kar je On.
Advent – čas Božjega klica

A

dvent je čas sprememb v našem duhovnem življenju. Vsi se moramo
spremeniti. Postati moramo misijonarska
župnija, vključevati čim več ljudi, župljanov v oznanjevanje Kristusovega evangelija. Obdobje, ki ga živimo, je močno
zaznamovano s posebnimi navodili in s skrbjo za zdravje. Že pred epidemijo je
bila naša cerkev slabo obiskana, sedaj pa so klopi v naši cerkvi še bolj prazne. Iz
»zahtevnih potrošnikov«, katerih pričakovanja niso več uresničena, se je treba
spremeniti v apostole in pričevalce za Kristusa.
V ozadju vsake naše spremembe naj bi stala največja sprememba: iskati oddaljene.
Te spremembe v župnijskem življenju nikoli niso bile dobrodošle in mnogi župljani
vidijo v njih bolj grožnjo kakor pa priložnost za rast. Prav ta sprememba v odnosu do
oddaljenih jezi največ cerkvenih ljudi. Pritožbe (godrnjanje) so različno zapakirane,
ampak našo pozornost je treba preusmeriti od vzdrževanja na misijon. Miselnosti se
ne da spremeniti brez konflikta in zato se krčevito borimo proti spremembam, saj
nam niso všeč. Želimo si delovati po starem, v sistemu, ki ga poznamo in nam je do-

mač. Ljudje imamo v poznanem sistemu
to, kar hočemo, ali pa vsaj nekaj tistega,
kar hočemo. Zato ljudje raje verjamemo,
da je to, kar imamo, verjetno bolje od tveganja in strahu, ki ju prinese sprememba.
Navada je železna srajca.
Religija ni vera. Religija je le kulturni
sistem, ki ohranja navade, religijske prakse, obrede. Zato je spreminjanje česarkoli na tem področju enako kot spreminjanje Boga. Napadi, ki jih doživljamo, so
včasih tako strupeni prav zato, ker ljudje
mislijo, da branijo svojo vero, v resnici pa
branijo le kulturo svoje religije. Če se lotimo dela in vzgajamo aktivne in odgovorne Jezusove učence, bomo napadeni. Napadi
bodo prišli v različnih preoblekah, narejeni za to, da nas zmedejo, oplašijo, pohujšajo
in odvrnejo od tega. Zavedati se moramo, da je to duhovni boj. Ne smemo ga zanikati
ali prezreti, vendar se nam ga tudi bati ni treba.
Janez Krstnik je vedno glasnik adventnega časa, ampak njegovo sporočilo ne govori o udobju in sreči. Ne, prav tako izzivalen in svarilen je kot katerikoli od starozaveznih prerokov. V Lukovem evangeliju svojim sodobnikom pravi, da ni dovolj
zanje, da se zanašajo na dosežke svojih očetov. Ni dovolj zanje, da zgolj izpolnjujejo
zapovedi in verske obrede. Da bi bili ljudje vere in Božji otroci, da bi bili pripravljeni
na prihod Odrešenika, morajo obroditi dobra dela. Morajo se spremeniti.
Spodbujam vas, bodimo pozorni in spoznavajmo oddaljene ljudi v našem okolju,
sorodstvu, družini, v krogu prijateljev in znancev. Molimo zanje, preživljajmo čas z
njimi in se mogoče zanje postimo (odpovedujmo). Razmislimo tudi o drugem načinu žrtvovanja zanje. Kristusovi učenci svojo vero prinašamo v vsakdanje odnose.
Podelimo z drugimi (oddaljenimi), kako nam vera pomaga v vsakdanjem življenju.
Ko nato dobimo priložnost – in ta se vedno ponudi –, povabimo te ljudi v cerkev. Oddaljeni sorodniki, prijatelji in znanci pridejo do Kristusa zaradi osebnega povabila.
Ta metoda je pravzaprav enaka tisti, ki so jo uporabljali tudi Jezusovi učenci.
Obiskovanje cerkve ni merilo za hojo za Jezusom. Prav gotovo nam zakramenti
dajo milost, da vzpostavimo pravi odnos z Bogom, in nas krepijo v hoji za Jezusom.
Niso pa njegov nadomestek. Nekateri obiskovalci maše v naši župniji so v resnici
izolirani od župnijskega življenja, njihov odnos do župnije pa se zdi kar nekoliko
sebičen. Ti ljudje so povsem nepričakovano največji potrošniki, ker potrošijo največ,
dajo pa najmanj ali pa nič. Nič čudnega, da obstajajo kristjani, ki mislijo, da je katolištvo kult. Zato čarovnija ne vzgaja učencev.

Adventni čas bomo izkoristili za to, da skupaj razmislimo o naši župniji, o tem,
kdo smo, od kod smo prišli in kam gremo, ter za premišljevanje in pripravo na praznik Jezusovega rojstva. Začeli si bomo postavljati vprašanje: »Kako se moramo spremeniti?«
p. Cristian

Napovednik
• V petek, 3. dec., bo po večerni sv. maši adventno srečanje za starše veroučencev.
• V nedeljo, 5. decembra, bo pri maši ob 9.00 sv. Miklavž obiskal otroke iz naše
župnije. Pričakali ga bomo v župnijski cerkvi.
• V ponedeljek, 6. decembra, srečanje ŽK.

V času epidemije zaščitimo zdravje vseh ljudi
Slovenski škofje pozivamo vse katoličane, da v času zaostrenih epidemioloških
razmer dosledno uresničujejo ukrepe za zaščito zdravja. Zelo zahtevne zdravstvene
razmere v Sloveniji terjajo od vsakega od nas odgovorno ravnanje.
Zato škofje vabimo vernike, da okrepijo molitev za konec epidemije; spoštujejo
vladne odloke, priporočila NIJZ in zdravstvene stroke za omejitev širjenja bolezni COVID-19; se po posvetovanju s svojim osebnim zdravnikom cepijo ter se v
primeru, da imajo medicinsko oziroma primerno zdravstveno izobrazbo in niso
zaposleni v zdravstvenih ustanovah (npr. upokojenci), odzovejo pozivu za pomoč
v bolnišnicah.
Ob tej priložnosti izražamo naše iskreno sožalje vsem svojcem bolnikov, ki so
izgubili življenje zaradi bolezni COVID-19. Škofje skupaj z vso Cerkvijo molimo za
zdravje vseh hospitaliziranih in drugih bolnikov, ki se bojujejo s posledicami okužbe
s koronavirusom. Vsem zdravstvenim delavcem in drugim ustanovam se zahvaljujemo za opravljeno delo v tej veliki preizkušnji, ki je prizadela naš narod in ves svet.
Pred nami je adventni čas, čas pričakovanja in priprave na praznovanje Jezusovega rojstva. Od vsakega od nas je odvisno, kako bomo lahko praznovali božične
praznike. Storimo vse, kar je v naši moči, da bo epidemije čim prej konec ter bo božič
dan Božje bližine vsakemu človeku.
izjava slovenskih škofov
https://katoliska-cerkev.si/
v-casu-epidemije-zascitimo-zdravje-vseh-ljudi

• Od 5. do 7. decembra bo tridnevnica pred praznikom Brezmadežne. Vsak dan
bomo pred večerno sv. mašo (ob 17.55) izpostavili Najsvetejše, molili rožni venec
in prejeli blagoslov z Najsvetejšim. Sledi sv. maša, pri kateri bo nagovor. Častilci
Brezmadežne, lepo vabljeni!
• 13. in 14. decembra bo sveta spoved veroučencev pred božičnimi prazniki.
• V torek, 14. decembra, bo pred večerno sv. mašo (ob 17.55) molitev v spomin na
sv. Maksimilijana Kolbeja.
• V torek, 14. decembra, ima ŽPS po večerni sv. maši svoje mesečno srečanje.
• V petek, 17. decembra, bo po večerni sv. maši srečanje za starše prvoobhajancev.
• V soboto, 18. dec., ob 10.00 vabimo na veliko predpraznično čiščenje cerkve.
• Na sveti večer, 24. decembra, bo ob 19.30 maša svetega večera, namenjena družinam z mlajšimi otroki. Redna maša ob 18.30 ta večer odpade.
• Na božič, 25. decembra, bo ob 00.00 polnočnica, čez dan bodo maše ob 8.00, 9.00
in 18.30.
• V nedeljo, 26. decembra, je državni praznik dan samostojnosti. Ne pozabite na
družinsko molitev za domovino in na slovensko zastavo!

SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 9.00, 18.30

med tednom: 7.00, 18.30

URADNE URE: ponedeljek in četrtek: 16.00–17.00

torek, petek: 10.00–11.00

OBHAJILO NA DOMU starejšim in bolnikom: redno na prve petke v mesecu

in po naročilu, posebej še pred prazniki.
Obiščete nas tudi na naslovu: http://www.sveti-peter.si.
Na tej strani najdete aktualne informacije, prav tako pa tudi
Oznanila in Šentpetrski zvon. Vabljeni k ogledu.

Šentpetrski zvon. Izdaja: Župnija Ljubljana – Sv. Peter, Trubarjeva c. 80, Ljubljana
69 01 (v času uradnih ur), e-pošta: sv.peter.lj@gmail.com, TRR 0201 0009 0238 096
Odgovarja: p. Cristian Balint, župnik. T. 031/564 581, http:// www.sveti-peter.si

Tel. 01/230

