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Spodbude slovenskih škofov za adventni čas 2020

Letošnji adventni čas bo zaznamovan z epidemijo COVID-19, ki je spremenila 
naše življenje in način obhajanja cerkvenih praznikov. Škofje vabimo vse ka-

toličane, da okrepimo molitev in vero znotraj svojih družin.

Adventni venec
Pred 1. adventno nedeljo, ki bo le-

tos 29. novembra, pripravimo adven-
tni venec ter ga postavimo na vidno 
mesto v svojem domu. Ob njem bomo 
vsak dan molili in s prižiganjem sveč 
občutili, da se luč veča. Luč je Kristus, 
ki razsvetljuje naše dneve in nam pri-
naša upanje.

ZAkrAmenti
V letošnjem adventu opravimo 

sveto spoved v domači župniji ter 
prosimo domačega duhovnika za pre-
jem svetega obhajila izven svete maše. 

molitev
V obdobju pred božičem vabimo vernike, da okrepijo osebno in družinsko mo-

litev (pred jedjo in po jedi, Angel Gospodov, rožni venec, molitev za zdravje v času 
epidemije itd.), obudijo stare krščanske slovenske pobožnosti, kot sta molitev ob 
adventnem vencu in Mariji romarici ter pogosteje prebirajo Sveto pismo. Pridru-
žimo se svetemu očetu Frančišku, ki prosi za blagoslov ubogih in zapostavljenih.

JAslice
Jaslice so sestavni in nepogrešljivi del slovenske kulturne dediščine, ki že več 

stoletij zaznamujejo naše praznovanje božiča. Letošnji adventni čas zato nameni-
mo za izdelavo domačih jaslic.

BlAgoslov domA
Na sveti večer, 24. decembra, sami blagoslovimo svoj dom. V cerkvi ali pri do-

mačem duhovniku vzemimo blagoslovljeno vodo ter ob pesmi in molitvi blagoslo-
vimo svoje stanovanje ali hišo: na začetku prižgemo luči na božičnem drevesu in 
svečo pri jaslicah; zapojemo božično pesem, preberemo odlomek iz Svetega pisma, 
ki govori o Jezusovem rojstvu, sledijo osebne prošnje, blagoslov jaslic in stanovanja 
ali hiše; zaključimo z molitvijo Oče naš ter zapojemo božično pesem.

tihotA
Advent naj bo čas tihote, notranjega miru, molitve in spokojnosti, saj je samo 

tako mogoče resnično doživeti božične praznike. 

doBrodelnost
V času pričakovanja Jezusovega rojstva se spomnimo na uboge, zapostavljene, 

bolne in osamljene. S svojimi darovi podprimo delovanje dobrodelnih društev in 
ustanov, ki znotraj Katoliške cerkve pomagajo najšibkejšim in odrinjenim na rob 
družbe.

Škofje vabimo vse katoličane, da se v letošnjem adventnem času izognejo med-
sebojnemu obiskovanju, pozornost in bližino svojim dragim pa naj izkažejo s 
telefonskim klicem ali s pisnim voščilom. Letos naj imajo prednost duhovne in 
družinske vrednote. Ob tej priložnosti se slovenski škofje v svojih molitvah po-
sebej spominjamo vseh, ki so preizkušani zaradi bolezni, svojcev žrtev epidemije 
COVID-19 ter zdravstvenih delavcev, ki požrtvovalno in predano pomagajo našim 
državljankam in državljanom. Naj bo advent čas miru, solidarnosti in povezanosti 
za skupno dobro naše domovine in Cerkve.

Slovenski škofje

Adventna akcija Otroci za otroke

Tudi v teh z vsemi omejitvami družbenega življenja zaznamovanih časih v Misi-
jonskem središču Slovenije ponovno začenjajo adventno akcijo »Otroci za otroke«. 
Adventno akcijo bomo z vsakodnevnimi objavami prispevkov za otroke spre-
mljali tudi na Pastoralnem portalu Pridi in poglej.

Ta akcija predstavlja slovenski del svetovne otroške misijonske akcije »Children 
helping children«, s katero otroci celega sveta zbirajo darove za lačne otroke v mi-
sijonskih deželah, obenem pa razvijajo misijonsko zavest in solidarnost z vsemi 
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otroki po svetu. K povečanju naše solidarnosti nas v teh težkih časih pandemije 
koronavirusa COVID-19 spodbuja sam papež Frančišek. Pandemija je namreč mi-
sijonske dežele – zaradi že obstoječe revščine – še toliko bolj prizadela.

Akcijo spremlja Adventni koledar, ki letos govori o dr. Janezu Janežu, prvem 
slovenskem laiškem misijonarju. Kot zdravnik kirurg je štiri leta deloval na Ki-
tajskem, nato pa še celih 38 let v Tajvanu. Letos tudi obhajamo 30-letnico njegove 
smrti.

Dr. Janež je pogumno izrekel svoj DA Bogu – in šel na delo! Kot tak je svetel 
zgled misijonske poklicanosti prav vseh kristjanov in pristnega krščanskega življen- 
ja ljubezni; življenja, ki se nesebično razdaja za druge. Misijonsko poslanstvo nam- 
reč nikakor ni domena zgolj tistih, ki se odločijo za posvečeno življenje, ampak je 
to dolžnost prav vseh kristjanov. Je poslanstvo, ki smo ga prejeli že s samim krstom.

V časih, v katerih smo se vsi skupaj znašli, se zdi, da predstavitev dr. Janeža 
nekako sovpada z zdravstveno krizo, v kateri se trenutno nahaja ves svet. Ker je 
deloval v resnično revnih delovnih okoljih, kjer je kritično primanjkovalo najnuj-
nejših pripomočkov in osnovnega zdravstvenega materiala, potrebnega za uspe-
šno operacijo, zlasti pa tako zelo potrebne krvi za transfuzijo, je velikokrat med 
operacijo daroval kar lastno kri. To je pomenilo, da je bolnika operiral, hkrati pa 
je po cevčicah iz njegovega telesa v bolnika tekla kri. Večkrat je omedlel, a rešil 
je ogromno življenj. Vzporednice z našimi zdravstvenimi delavci, ki se nesebično 
in čezmerno razdajajo za obolele s COVID-19 ter s tem ogrožajo svoje zdravje in 
življenje, so tako več kot očitne.

Zato se nam zdi zelo primerno, da smo zdravstvenim delavcem iz srca hvaležni 
in zanje tudi molimo. Naš dr. Janez Janež pa naj jim bo mogočen priprošnjik pri 
Bogu.

Otroci pa so povabljeni, da svojo dobrodelnost pokažejo tudi z zbiranjem da-
rov. Koledarju je priložen kartonast hranilnik – »misijonski šparovček« –, v kate-
rem bodo otroci zbirali denar za otroke v misijonih. Slednjega bodo v dogovoru z 

župnijo in kateheti ob božiču 
prinesli v domačo cerkev pred 
jaslice. Če zaradi pandemije to 
ne bo mogoče, lahko starši dar 
svojih otrok nakažejo na ra-
čun Misijonskega središča Slo-
venije, ki je naveden na zadnji 
strani adventnega koledarja.

Vir: Misijonsko središče 
Slovenije Šentpetrski zvon. Izdaja: Župnija Ljubljana – Sv. Peter, Trubarjeva c. 80, Ljubljana 

Tel. 01/230 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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Zaradi zdravstvenih razmer in splošnih covid-19 ukrepov spremljajte  
obvestila na župnijski spletni strani http://www.sveti-peter.si. 

•	 Svete	maše	 z	 ljudstvom	 so	do	nadaljnjega	odpovedane.	Duhovniki	mašujemo	v	
samostanski kapeli po naročenih in na spletni strani objavljenih namenih.

•	 Cerkev	je	odprta	za	molitev	od	7:15	do	18:15.	V	cerkvi	je	do	nadaljnjega	dovoljena	
zgolj zasebna molitev enega vernika ali ene družine ali članov istega gospodinjstva.

•	 Sveto	obhajilo	(na	stopnicah	pred	cerkvijo)	se	deli	zgolj	in	samo	posamično	–	ene-
mu verniku oziroma eni družini ali članom istega gospodinjstva. (med tednom ob 
18:00, ob nedeljah ob 11:30 in 18:00)

•	 Sveti	krst	se	 lahko	izjemoma	podeljuje	individualno	v	krogu	članov	iste	družine	
oziroma istega gospodinjstva.

•	 Obhajanje	bolniškega	maziljenja	je	dovoljeno	ob	upoštevanju,	da	sta	duhovnik	in	
bolnik ustrezno zaščitena. 

•	 Župnijska	pisarna	je	odprta	v	času	uradnih	ur	(ponedeljek	in	četrtek	16.00–17.00	
ter torek in petek 10.00–11.00) za srečanje z eno osebo ali  člani istega gospodinj-
stva. Upoštevajo se ukrepi razkuževanja rok in nošenja zaščitnih mask.


