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»In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli,
ker v prenočišču zanju ni bilo prostora« (Lk 2,7).
Moj Jezus!
Zunanje praznovanje je iz leta v leto večje, vsaj tako si ljudje želijo.
Vem, Jezus, da si navzoč v Cerkvi, v zakramentih,
v Božji besedi, v bratih in sestrah.
Iskal te bom samo tam. Ti mi zadoščaš.
Vem, da me neskončno ljubiš in si zato prišel na svet, ker me ljubiš.
Želiš si, da sem srečen s teboj, v tvojem kraljestvu.
Meni, Jezus, pa je ta tvoj praznik všeč.
Hvala, Jezus, za praznik
tvojega rojstva!
Amen.

Blagoslovljen božič
in vse dobro v novem letu
vam želimo Cristian, Slavko,
Franc, Vladimir in Benjamin!

Staro in novo leto – čas za služenje
Beseda služenje prihaja iz latinskega ministerium ali servitium. To je prevod
grške besede diakonia, ki označuje gospodinjsko opravilo, kot je na primer strežba
pri mizi. Sveto pismo se popolnoma jasno izrazi glede tega, kdo opravlja tovrstno
delo v Gospodovem gospodinjstvu: »In on je dal, da so eni apostoli, drugi preroki,
spet drugi evangelisti, spet drugi pastirji in učitelji, da se sveti usposobijo za delo služenja, za izgrajevanje Kristusovega telesa« (Ef 4,11-12).
Služenje seže dlje od zgolj nudenja pomoči. Izraža namreč delo, s katerim se
Kristusovo poslanstvo nadaljuje, zato je osnova za hojo za Jezusom. Vprašanje pa
je: »Kako ljudi pripraviti do tega, da služijo?« Jezus svojim učencem postavi služenje drugim za drugo največjo zapoved in jo tesno poveže z njihovim osnovnim
poslanstvom evangeliziranja: »Tako naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli
vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih« (Mt 5,16).
Zelo jasno pove svojim učencem, da bo njihovo služenje kriterij številka ena
pri ocenjevanju njihove storilnosti. »Kralj jim bo odgovoril: ›Resnično, povem vam:
Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili‹« (Mt 25,40).
Služenje mora biti vključeno v večinski del življenja župnije. Toda kako to doseči
v naši zaspani župniji? Verniki, župljani se morajo spraviti ven iz cerkve ter služiti
z besedo in dejanji. Sv. mati Terezija pravi: »Vsak, ne le misijonarke ljubezni, lahko
naredi nekaj lepega za Boga … V tem je prihodnost – tega si Bog želi za nas – da
služimo v ljubezni in dejanju.«
Krščansko služenje je več kot zgolj primerna skrb za potrebe drugih. Niti ne
pomeni nujno, da nekaj naredimo za tiste, ki so potrebni pomoči. Pomembno je,
da skozi svoje služenje prepoznamo Božjo podobo v drugih. Pomembno je, da dopustimo, da nam naše služenje odpre oči za Boga samega in da se še močneje zaljubimo v Boga.
Bog potrebuje sveže, aktivne delavce, ki resnično z vsem srcem služijo in so predani njegovi žetvi ter so sposobni za delo, ki jih čaka. Bog ne potrebuje nedejavnih
potrošnikov, ki so trmoglavo navezani na navade, tradicije, običaje in podobno.
Jezus pravi: »Tako tudi vi, ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano, govorite: Nekoristni služabniki smo; naredili smo, kar smo bili dolžni narediti« (Mt 17,10). Zato
ima Jezus prav, ko nam govori, da smo nekoristni služabniki, saj vse, kar želi, da
naredimo, pravzaprav naredimo zase.
Marija nas spremlja na naši življenjski poti in nam je zgled služenja in razdajanja. Na ulicah, po hišah, na delovnih mestih in na krajih druženja nas čaka toliko
ljudi. Svet čaka na naš obisk, na naše oznanilo, naše služenje. Svet čaka, da
postanem kvas, sol in luč.
p. Cristian

Blagoslov doma na sveti večer

Napovednik

Stara slovenska navada je, da na sveti večer
(24. decembra) blagoslovimo in pokadimo
svoje domove. Kajenje, blagoslov in molitev
ponovimo na silvestrovo (31. decembra) in
na predvečer svetih Treh kraljev (5. januarja).

• Januar je mesec verskega tiska.

Najprej zapojemo pesem: Poslušajte, vsi ljudje.
Zberemo se ob jaslicah in pričnemo z molitvijo
veselega dela rožnega venca (ki si ga, Devica, od Svetega Duha spočela). Pokrižamo se in med blagoslovom in
kajenjem zmolimo vsaj en del rožnega venca, če je stanovanje majhno, pa vsaj eno
desetko, npr. ki si ga, Devica, rodila.
Med molitvijo gremo v sprevodu po prostorih stanovanja ali hiše in se po obhodu spet zberemo ob jaslicah, da zmolimo izbrano desetko ali še druge desetke
veselega dela rožnega venca do konca.
Potem pojemo pesem: Sveta noč, blažena noč.
Med petjem eden izmed družinskih članov položi v jaslice dete Jezusa. Nato
prižgemo lučke na božičnem drevescu. Nato oče ali mama počasi in slovesno prebere odlomek iz Lukovega evangelija (Lk 2,1-14).
Sledijo prošnje.
V tej sveti božični noči še posebej čutimo Božjo dobroto in ljubezen. Polni hvaležnosti in veselja se obrnimo k nebeškemu Očetu:

• V soboto, 1. januarja, je praznik Marije, svete Božje Matere, novo leto in dan
miru. Maše so po nedeljskem razporedu: ob 8.00, 9.00 in 18.30. Lepo vabljeni!
• V ponedeljek, 3. januarja, ima ŽK svoje mesečno srečanje.
• V četrtek, 6. januarja, obhajamo praznik Gospodovega razglašenja (sveti Trije
kralji). Maše so po prazničnem razporedu: ob 7.00, 9.00 in 18.30. Vabljeni!
• V četrtek, 6. januarja, je četrtek pred prvim petkom in molili bomo za
duhovne poklice.
• Petek, 7. januarja, je prvi petek v mesecu, posvečen Jezusovemu srcu.
• Sobota, 8. januarja, je prva sobota v mesecu in priporočili se bomo Marijinemu
brezmadežnemu srcu. Ob 17.55 bomo molili rožni venec, ob 18.30 pa bo sveta
maša. Vabljeni!
• V nedeljo, 9. januarja, je praznik Jezusovega krsta. S to nedeljo se konča
božični čas.
• Verouka ne bo do ponedeljka, 10. januarja 2022.
• V torek, 11. januarja, ima ŽPS svojo redno mesečno sejo ob 19.15.
• V torek, 18. januarja, začetek molitvene osmine za edinost kristjanov.
• V nedeljo, 23. januarja, obhajamo nedeljo Božje besede. Ne pozabimo na
pogosto branje Svetega pisma!

1. Naj bodo naša srca odprta za Jezusa, tvojega učlovečenega Sina.
2. Naj vesela novica o Kristusovem rojstvu razveseli vse, ki so žalostni in jih
zaradi težav življenja tare obup.
3. Naj nam bo rojstvo vsakega otroka znamenje Božje ljubezni in upanja.
4. Naj Novorojeni prinese mir v naša srca, v naše družine, v našo družbo.
5. Naj angelsko oznanilo seže v vse kraje sveta, zlasti tja, kjer divjajo vojne in
trpijo nedolžni ljudje.
Dobri Oče, ob prazniku rojstva tvojega Sina še bolj čutimo tvojo neskončno
ljubezen. Utrdi v nas zavest, da nas v njem ljubiš in si nam blizu vsak trenutek
našega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

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.

Po kratkem premoru zmolimo očenaš, ki ga sklenemo z voščilom:
»Blagoslovljen in srečen božič!«

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
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