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Blagoslovljen in vesel božič!
»Božja ljubezen do nas pa se je razodela v tem,
da je Bog poslal v svet svojega edinorojenega Sina,
da bi živeli po njem.« (1 Jn 4,9)
Božja slava postane vidna, ko se pred
betlehemskim hlevom odprejo srca.
Želimo Vam, da bi ob letošnjih praznikih znali sprejeti Božji dar, ki se daje
vsakomur izmed nas, da se imenujemo
in smo Božji otroci in da lahko Jezusa
kličemo brat in prijatelj.
Bratje minoriti
iz samostanske skupnosti
sv. Maksimilijana Kolbeja

Ob božičnem praznovanju slovenski škofje vsem vam, dragi bratje in sestre v
župnijskih občestvih, pa tudi vsem duhovnikom in diakonom, redovnikom in redovnicam, bogoslovcem in semeniščnikom, vsem ožjim sodelavcem, še posebej
pa vsem bolnikom in najbolj preizkušanim bratom in sestram, (pri)voščimo obilje
Božjega kruha, ki naj vaše življenjsko okolje v letu 2020 spreminja v sodobno hišo
kruha za vse bližnje, ki so lačni pristne ljubezni!
Vaši škofje

Jezus priteguje po notranjem čutu
Zgodba o modrih, ki so se prišli poklonit Jezusu, je znana. Ob njihovem prazniku nekaj misli.
Jezus priteguje nove častilce, vendar ne s silo. Kdor prihaja k njemu, naj pride
po svoji volji. Jezus priteguje srca s svojo notranjo močjo, kot je pritegnil modre.
Ne priteguje ljudi samo z razlogi, ki se dajo dokazati razumsko in bi se jim, kdor
misli dosledno, moral ukloniti. Jezus priteguje tudi po navdihu, po notranjem čutu.
Tako je bilo tudi z modrimi. Možno je dvomiti, ali so res gledali zvezdo z očmi, ni
pa dvoma, da jim je sijala v srcih. Dvignila jih je na pot in privedla do Jezusa. Niso
se spraševali, zakaj drugi te zvezde ne vidijo, ali če jo, zakaj ne gredo za njo. Zase
pa so vedeli, da jih vabi za seboj.
Koliko je vernih, ki ne znajo o Bogu učeno razpravljati in tudi težko povedo, zakaj verujejo. Toda v svoji notranjosti so v Boga trdno prepričani in tega prepričanja
jim nihče ne more omajati. Izkustvo, ki ga imamo z Bogom, popravlja predstave,
ki smo si jih o njem ustvarili. Modri so novorojenega kralja iskali v Jeruzalemu na
kraljevskem dvoru, a ga tam ni bilo. Ni ga bilo niti v bogati meščanski hiši v Betlehemu. Našli so ga v skromnem bivališču v naročju preproste žene.
Tako je velikokrat z nami. Želimo, da bi se Bog pokazal velikega, mogočnega,
zmagoslavnega in v očeh ljudi pomembnega, on pa je majhen in slaboten, mnogim
nepoznan in od mnogih nepriznan. Modri so sprejeli popravek svoje vere. Poklonili so se malemu Kralju, ga počastili in obdarovali. Kaj pa mi?
p. Cristian Balint

Božično voščilo slovenskih škofov
Božično praznovanje z vrhuncem sredi noči in v času zimskega preobrata, ko
se tema najdaljših noči začenja umikati svetlobi dneva, nam sporoča: Bog ne zapušča sveta! Ostaja z nami kot Luč, kot Odrešenik! Dokler bo obstajal svet, ne bo
nikoli prenehala aktualnost angelove vesele novice iz betlehemske noči: »Ne bojte
se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v
Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod (Lk 2,10).« Samo On je
in ostane Pot (Jn 14,6) izhoda iz »dežele smrtne sence« (Iz 9,1).

Krst – prehod iz teme v svetlobo
Kristjani vemo, da je krst veliko več kot zgolj podelitev imena, to je prvi zakrament, zakrament novega rojstva, prerojenja. V nočnem pogovoru z učenim pismoukom Nikodemom je Jezus dejal: "Resnično, resnično, povem ti: če se kdo ne rodi od
zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva." Nikodem se je čudil in postavil vprašanje:
"Kako se more človek roditi, če je star? Mar more drugič v telo svoje matere in se roditi?" Jezus je imel v mislih duhovno rojstvo, ki se izvrši pri krstu.

Pomembnosti tega, kar se zgodi pri
krstu, se povečini premalo zavedamo.
Kako naj živimo, da bomo otipljivo
pokazali svoje krščanstvo? To vprašanje bi si morali zastaviti ob začetku vsakega novega dne. Vsako jutro
je namreč nekaj podobnega kot krst:
prehod iz teme v svetlobo. V jeziku
Svetega pisma pomeni tema satana in
greh, svetloba pa Kristusa in življenje
po njegovem zgledu in nauku. Svetlobe je vsakdo vesel, zgled lepega življenja gradi tudi druge, zato je tako
pomembno, da evangelij živimo, ga
oznanjamo z življenjem.

Napovednik

Mi, ki smo krščeni, krsta ne znamo
ceniti dovolj, ker smo ga povečini prejeli kot majhni otroci, brez posebnega napora in brez priprave. Krščeni smo bili v
veri staršev in občestva župnije. Vera naših bližnjih naj bi nam pomagala, da milost
krsta v nas zaživi, da vera, ki je bila položena v našo dušo kot seme v zemljo, začne
poganjati.

• Verouka ne bo do ponedeljka, 13. januarja.

• Januar je mesec verskega tiska, zato vabimo k branju Družine, Ognjišča in drugih
katoliških časopisov in revij. Naročila za Mohorjeve knjige za leto 2021 sprejemamo do sredine februarja.
• V četrtek, 2. januarja, je četrtek pred prvim petkom in bomo molili za duhovne
poklice. Vabljeni!
• V soboto, 4. januarja, je prva sobota v mesecu, ko se bomo priporočili Marijinemu
brezmadežnemu srcu. Ob 17.55 bomo molili rožni venec, ob 18.30 pa bo sveta
maša. Vabljeni!
• V ponedeljek, 6. januarja, obhajamo praznik Gospodovega razglašenja (Svetih treh
kraljev). Maše so po prazničnem sporedu: ob 7.00, 9.00 in 18.30. Lepo vabljeni!
• V nedeljo, 12. januarja, obhajamo nedeljo Jezusovega krsta. S to nedeljo se konča
božični čas.

Ali je naša duša dovolj negovana, da lahko seme božjega življenja, ki je bilo
takrat položeno vanjo, požene, raste in rodi sadove za vsakdanje življenje? Kako
smo držali besedo, dano Bogu po ustih staršev in botrov? Krstitelj postavi staršem
vprašanje: "Želite, da bi vaši otroci prejeli sveti krst? Ali se zavedate dolžnosti, ki
jo sprejemate, da jih boste vzgajali v veri, da bodo spolnjevali Božje zapovedi in da
bodo ljubili Boga in svojega bližnjega, kakor nas je učil Jezus Kristus?" To vprašanje
ni samo zaradi lepšega, ampak je čisto resno. Žal ga zelo veliko staršev ne jemlje
tako. Po krstu nastopi v številnih družinah zelo dolga "pavza" v verski vzgoji.
Trajala bo tja do sedmega leta, ko bodo otroke spet pripeljali k duhovniku, da
jih pripravi na prejem prvega svetega obhajila. Ne smemo se čuditi, če potem doživljamo tako strahoten osip mladih kristjanov. Niso imeli potrebnega zgleda in
vzgoje v tisti nežni dobi, ko je otrok najbolj dojemljiv za vse, kar se dogaja okoli
njega. Bog hoče, da so starši njegovi prvi sodelavci – ne samo pri posredovanju naravnega, telesnega življenja, temveč tudi nadnaravnega, duhovnega. To je običajna
pot. Bog dela čudeže samo "v skrajni sili", ko vidi, da je to res potrebno. Delovati
hoče po nas. Bog je odličen mojster, vendar hoče, da smo mi njegovo orodje. Tudi
najboljši mojster brez orodja ali s slabim orodjem ne more narediti veliko.
Silvester Čuk

• V ponedeljek, 13. januarja, ima ŽPS svojo redno mesečno sejo ob 19.15.
• Dobrodelni koncert naše župnijske Karitas bo v soboto, 25. januarja 2020, ob 17.00
v župnijski cerkvi sv. Petra v Ljubljani. Vabljeni!
• V nedeljo, 26. januarja, obhajamo nedeljo Svetega pisma. Ne pozabimo na pogosto
branje Knjige knjig!

Obiščete nas tudi na naslovu: http://www.sveti-peter.si.
Na tej strani najdete najpomembnejše 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
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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