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Nedelja Božje besede 2021

24. januarja 2021 bomo že drugič na ravni vesoljne Cerkve obhajali nedeljo 
Božje besede kot praznik hvaležnosti za neizmerni dar žive in zapisane besede, po 
kateri Bog želi vstopiti v odnos s človekom. Ta nedelja bo hkrati vrhunec leta Božje 
besede, ki jo je Katoliška biblična federacija razglasila ob 1600. obletnici smrti 
največjega prevajalca Svetega pisma sv. Hieronima. Papež Frančišek spodbuja, 
naj bo ta nedelja priložnost za iskanje novih načinov, kako Sveto pismo čim bolj 
približati vsakdanjemu življenju sodobnega človeka (Odprl jim je um, 3). 

Geslo letošnje nedelje Božje besede v Cerkvi na Slovenskem je tudi tokrat 
vzeto iz odlomka o emavških učencih: Tedaj so se jima odprle oči (Lk 24,31). V 
času, ki je zaznamovan z epidemijo in ki nas sili k iskanju novih načinov življenja 
krščanskega občestva, nas Božja beseda še posebej nagovarja, da odpiramo oči in 
prepoznamo Vstalega, ki tudi danes na presenetljiv način spremlja posameznika 
po branju Svetega pisma v občestvo žive Cerkve.

Vsak, ki odpira Sveto pismo, 
je najprej nagovorjen, da odpre 
oči za življenje, ki ga živi, saj se 
lahko samo v njem sreča z Vsta-
lim. Na spletnih straneh Zavoda 
Biblično gibanje (biblicnogiba-
nje.si), ki koordinira praznovanje  
»svetopisemske« nedelje, najde-
te biblične kateheze ter drugo 
gradivo in predloge za celostno 
obhajanje te nedelje. Še posebej 
spodbujamo biblične, molitvene 

in druge župnijske skupine, da se na predvečer nedelje povežejo in pripravijo bo-
goslužno vigilijo in slavljenje Besede. Tudi ta čas je čas milosti in močnih navdihov 
Svetega Duha. 

Maksimilijan Matjaž,  
predsednik Zavoda Biblično gibanje 

Spletni Svetopisemski maraton 2021 

»Med vami bom hodil« 
je naslov letošnjega Svetopi- 
semskega maratona, ki se bo od-
vijal 23.–29. januarja 2021. Za-
radi epidemije se bodo branje 
Svetega pisma in spremljevalni 
dogodki odvijali preko spleta. 
Običajno so pri neprekinjenem 
sedemdnevnem branju Božje be-
sede v Ljubljani sodelovale sku-
pine iz ljubljanskih in okoliških 
župnij. Tokrat pa bo možnost, da 
se prijavijo skupine z vseh koncev 
Slovenije. 

Vabimo vas, da v župnijskih oznanilih objavite, da se k enournemu branju lahko 
prijavi skupina najmanj treh bralcev, od tega naj bo eden izmed njih vešč aplikacije 
Zoom, kjer bo potekalo branje. Prijavijo se na spletni strani Svetopisemskega 
maratona in potem bo voditelj skupine dobil vsa potrebna navodila. Prav tako vas 
vabimo, da v okviru župnije organizirate mini maraton branja Svetega pisma. 

Za mini župnijski maraton so prijave prav tako na spletni strani in dobili boste 
gradiva in potrebne informacije. Letos pa prav posebej spodbujamo družinske 
maratone, za katere smo pripravili tudi gradiva (za zakonce in za otroke), ki bodo 
na voljo na spletni strani. Obiščite našo spletno stran, kjer boste, upam, našli 
potrebne informacije. Lahko pa tudi pišete na e-naslov: metka.kos@svetopismo.si.

Dodajam še povezavo na spletno stran:  
https://www.svetopisemskimaraton.si/ 

 
s. Metka Kos,  

koordinatorka projekta 



Teden molitve za edinost 2021 

»Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste obilo sadu« (prim. Jn 15,5-9) 
V minulem letu je ekumensko gibanje obhajalo dve pomembni obletnici: 60. 

obletnico Papeškega sveta za edinost in 25. obletnico izida okrožnice papeža 
Janeza Pavla II. Da bi bili eno (Ut unum sint) o ekumenizmu. Tajništvo je v pripravi 
na koncil ustanovil papež Janez XXIII. To je bil človek izredne odprtosti in širine, 
prijatelj tako pravoslavnih kot protestantov in človek daljnosežnih odločitev. 
Imel je pogum sklicati koncil, ki si je za enega glavnih ciljev zadal »pospeševati 
obnovitev edinosti med vsemi kristjani« (E1). Na koncilu (1962–1965) se je 
Katoliška cerkev nepreklicno odločila za pot ekumenizma in podala zanj jasna 
načela. V ekumenskem gibanju je prepoznala delovanje Svetega Duha, ki »v vseh 
Kristusovih učencih budi željo in prizadevanje, da bi se vsi na način, ki ga je določil 
Kristus, miroljubno zedinili v eni čredi pod enim pastirjem« (C 15). 

Sveti Janez Pavel II. je v okrožnici Da bi bili eno z vsem srcem obnovil in 
podkrepil odločitev koncila. Gre za prizadevanje na poti, ki ne pozna vrnitve nazaj. 
Poudaril je, da vera vse člane Cerkve zavezuje k sodelovanju pri ekumenskem 
gibanju: »Verovati v Kristusa pomeni hoteti edinost.« Zadnjih deset let je vodstvo 
Papeškega sveta za edinost zaupano švicarskemu kardinalu Kurtu Kochu. Ta je ob 
omenjenih obletnicah zapisal, da ekumenizem sloni na treh stebrih, ki so: dialog 
ljubezni, dialog resnice ter iskreno in složno pridruževanje vseh vernikov Jezusovi 
velikoduhovniški molitvi, »da bi bili vsi eno«. Povedal je tudi, da »obstaja v jedru 
en sam ekumenski minister, to je Sveti Duh. Tako imenovani ekumenski delavci 
smo samo bolj ali manj nebogljeno orodje.« 

Komisija za ekumenizem in medverski dialog je tudi letos pripravila knjižico z 
berili in nagovori za vseh osem dni (18.–25. januarja) in vabi vse, da bi v oteženih 
razmerah še pomnožili molitev za edinost. Glavna misel letošnjega tedna molitve 
se glasi: »Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste obilo sadu« (prim. Jn 15,5- 9). 

Gradivo so pomagale pripraviti sestre iz ekumenske redovne skupnosti 
Grandchamp v Švici. V besedilih so podelile z nami izkušnjo in modrost svojega 
kontemplativnega življenja in povedale, kateri so sadovi molitve za edinost: tesnejše 
občestvo z brati in sestrami v Kristusu in večja solidarnost z vsem stvarstvom.

dr. Bogdan Dolenc, 
član Komisije za ekumenizem in medverski dialog

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.

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.

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 

Napovednik

 • Januar je mesec verskega tiska, zato vabimo k branju Družine, Ognjišča in drugih 
katoliških časopisov in revij. 

• V petek, 1. januarja, obhajamo slovesni praznik Marije, svete Božje matere, in 
novo leto. Svete maše so po nedeljskem sporedu: ob 8.00, 9.00, in 18.30.

• V sredo, 6. januarja, obhajamo praznik Gospodovega razglašenja (Svetih treh kra-
ljev). 

• V nedeljo, 10. januarja, obhajamo nedeljo Jezusovega krsta. S to nedeljo se konča 
božični čas.

• V nedeljo, 24. januarja, obhajamo nedeljo Božje besede. Ne pozabimo na pogosto 
branje Svetega pisma!

Katoliška mladina: taizéjsko srečanje v Ljubljani 

Zaradi podaljšanja slabega zdravstvenega stanja bomo taizejsko srečanje v Ljublja-
ni izvedli v terminu, ko bo to možno. O novem datumu vas bomo obvestili. Blagoslo-
vljeno novo leto. 

Matevž Mehle


