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ZAHVALJEN

Uvod
Božič - zagotovo najbolj priljubljen praznik med ljudmi…
Trgovci si zadovoljno manejo roke in božični čas skušajo
preseliti v zgodnjo jesen, mesta so praznično okrašena
že ves december. Povsod praznovanje, luči, radost… Pa
vendar prav ta praznik kot noben drug lahko prinaša
pekočo bolečino osamljenosti, neznosen občutek
zapuščenosti vsem, ki so poznali radost družinske sreče,
a jim je bila v nekem trenutku odvzeta, izgubljena… Če
tedaj ni pravega zaupanja in vere v Boga, namesto veselja
ob spominu na rojstvo Odrešenika, pričakovanja lepega,
odprtosti in ljubezni do drugih, privre na dan vsa žalost
in se spremeni v zagrenjenost, jezo, zapiranje vase…
Koliko je takih brezimnih ljudi v množici, ki brezglavo
napolnjuje nakupovalne centre, v velikih blokih sredi
mesta, kjer ne poznamo niti svojih sosedov, celo v
službah, kjer so v ospredju druge vrednote…
Le iskrena in topla beseda, ki pride iz srca, prijateljev
objem, ki brez velikih besed pove, da je človek ljubljen in
sprejet, zmore ponesti žarek upanja v tako ranjeno srce
in prebuditi drobno iskrico, ki bo morda uspela zanetiti
veselje in radost ter odgnati neprijetne spomine…

Zahvaljen,
ki prižigaš in ugaš aš življenja,
ki si luč in življenje samo,
ki govoriš neugasljivo,
ki tečeš neustavljivo,
ki prehajaš s človeka na človeka,
iz roda v rod,
iz časa v čas,
iz kraja v kraj,
da ni konca, ko pride konec;
zahvaljen,
da si mi izkazal zaupanje
in si se mi dal v začasno last,
da si me vključil v svojo večnost!
Zahvaljen
ob uri poslednjega upa!

Vsem bralcem želim, da bi s svojimi
iskrenimi voščili ali drobnimi pozornostmi
uspeli zanetiti veselje in radost ne le pri
svojih najdražjih, pač pa predvsem pri
znancih ali celo tujcih, ki so tega najbolj
potrebni; da bi bili sami deležni takih voščil
ter da bi vas radost prazničnih dni
spremljala v vsem prihodnjem letu
Helena
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p. Viljem Lovše

VESELI KRISTJANI, POLNI DUHA
Advent in Božič

Adventni čas in Božič sta začetek novega litugičnega leta. Vse bogoslužje je osredotočeno na pričakovanje
Odrešenika, ki prihaja trikrat:
1. kot Božji Sin, ki postane človek v Betlehemu;
2. kot Kristus in sodnik ob koncu časov;
3. kot Gospod, ki vstopa v vsako srce, ki ga sprejme in si ga želi.
Slednje pomeni sprejeti dobrotljivost in naklonjenost Boga do vsakega izmed nas. V Jezusu se v polnosti
razodene in pokaže našim očem in srcu. Ne pozabimo, da sta Bog in njegov Duh že v nas. Advent živimo tako,
da smo pozorni Nanj v nas, da mu pustimo, da je v nas živ in deluje. Dajmo mu besedo in prostor. Računajmo
Nanj in na njegovo moč. Vedno znova. Tudi letošnjo zimo. Z vso močjo in hrepenenjem! Vse kar pričakuje od
nas je to, da ga želimo srečati in sprejeti. Želi, da bi ga pričakovali in si ga želeli. Vabi nas v hrepenenje, da
bi naše srce oživelo in se okrepilo. Rad bi nas napolnil z veseljem!
S tem se uresničujejo naše najgloblje sanje: lahko živimo v miru in dobrotljivosti, brez nasprotnikov in
sovražnikov. Če le hočemo in verujemo! Naša človeška poklicanost je uresničena. Lahko živimo kot bitja
sožitja. Jezus nam to omogoča in zagotavlja. Spet pričakujemo njegovo rojstvo. Spet nas vabi, da se
veselimo, ker smo obiskani, ker smo bitja srečanja. Sreče! Jezusa molitev imenuje »učitelj resnice in vir
sprave«. Ne gre za abstraktno resnico. Resnica je v tem, da se Bog razodene našemu srcu, ko nam Jezus
odpusti in nam brezpogojno podari samega sebe.
Njegovo odpuščanje nam omogoča svobodno srečanje z Bogom, s seboj, z bližnjimi in vso zgodovino.
Pričakovanje nam omogoča, da kot temelj svojega delovanja zaživimo spravo, dobrotljivost in mir srca.
Čuječnost v katero nas vabi služi le temu, da nas prevzame prijateljstvo z Bogom v Jezusu Kristusu. Vir
veselja našega srca je Božji dar samega sebe v Jezusu Kristusu. On se podarja, da bi tudi mi lahko v moči
njegovega veselja nad nami, sebe podarili vsem!
To želi Božji Duh tudi za vsakega izmed nas. Želi oživeti v našem srcu in nas pritegniti v srečanje s Kristusom!
Po svojem Duhu je v nas. Želi biti v nas živ! Hrepeni, da mu pustimo delovati v nas, za nas in preko nas za vse!
Tukaj smo zato, da mu dovolimo, da nas spet prevzame s svojim Svetim Duhom. Svet namreč potrebuje ljudi
polne Svetega Duha = ljudje, ki živijo iz Očetove moči in nanj računajo v vseh situacijah, ki mu zaupajo kakor
otroci v vsem. Le tako bo po nas dosegel in spremenil vse in ves svet.
Kaj moramo torej storiti? Pričakovati, želeti, hrepeneti, verovati. Njegov Duh je dar, ki je dan velikemu
pričakovanju in veri, da lahko spremeni moje življenje in reši vse moje težave. Lahko mu izročimo in
priporočimo tudi naše odnose doma in v službi. Edino kar Bog najbolj želi je, da bi nam dal svojega Svetega
Duha (Lk 11, 1-13). Prosimo na začetku vsakem molitve: »Pridi Sveti Duh! Duh Jezusa Kristusa, usmili se me!
Duh Jezusa Kristusa izročam se ti! Izročam ti vse! Daj nam tvojega Duha! Prosimo za vse! Za nas in za vse
potrebne in drage!« Priporočimo se Mariji, da nas nauči moliti! Prosimo, da nas prežari Sveti Duh! On nam
daje osebno ljubezen do Jezusa Kristusa! On nam omogoči, da Jezusa Kristusa, križanega in vstalega, vidimo,
srečamo in smo njegove priče! Srečni ker ga poznamo in lahko podeljujemo njegovega Svetega Duha!
Božje hrepenenje je, da se srečamo z Jezusom Kristusom, da nas usposobi, da bomo Njegovega Svetega Duha
podeljevali vsem, ki so z nami, in da bomo razločevali kaj je prav in dobro za našo rast in rast bližnjih v
ljubezni!. Svet je lačen Boga in izkušnje Boga! Ne teorij! V teh dneh odpiramo srce prav temu. Gospod, daj
nam okusiti tvojo moč v našem življenju, da te bomo lahko drugim dali kot najdragocenejšo hrano in sami z
veseljem živeli od tvojega Telesa in tvoje Besede. Prebudi v vsakem od nas veliko hrepenenje po Tebi in
velikodušnost, da ti iskreno in do konca odpremo svoje srce!
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Utrinek:
DARILA
Zgodba iz knjižice Zakaj je regrat plevel avtorice Kathleen O`Connell Chesto
Elizabeth je pritavala v spalnico, ko sem ravno zavijala božična darila. Tik pred tem je praznovala svoj drugi
rojstni dan, zato se je še dobro spominjala radosti obdarovanja.
»Oooo! Darilo! Za Izabet darilo?« je vprašala in se dotaknila škatle, ki je bila že skoraj zavita.
»Ne, to darilo je za dedka?« »Dedek rojstni dan?« »Ne, Jezusov rojstni dan je.«
Na malo čelo so se prikradle gube. Zmedeno se je pridružila drugi škatli. »Za Izabet darilo?« »Ne, to darilo
je za Jona«. »Jon rojstni dan?« »Ne, Jezusov rojstni dan je.«
Litanije so se nadaljevale, ko je med obhodom za vsako darilo posebej spraševala, komu je namenjeno.
Malomarno sem odgovarjala, ne da bi se zavedla, v kakšno dilemo jo spravljam. Nazadnje je pogledala okrog
sebe in začela recitirati: »Jon darilo, Jezus rojstni dan. Dedek darilo, Jezus rojstni dan. Ati darilo, Jezus
rojstni dan. Izabet darilo, Jezus rojstni dan.« Ko se je za trenutek ustavila, sem dvignila pogled iznad
zavitkov in jo videla, kako zelo se trudi, da bi razvozlala skrivnost. Nenadoma se ji je razjasnil obraz.
»Jaz Jezus, Jon Jezus, dedek Jezus, Becky Jezus.«
Zgrožena sem ravno hotela razložiti, da to ni res, pa sem se na srečo še pravi čas zalotila in umolknila. Zakaj
pa se na Jezusov rojstni dan obdarujemo, če ne zato, da rečemo »vse najboljše« Jezusu v tebi in »vse
najboljše« Jezusu v meni? Nakupovanje pred Božičem bo odtlej imelo nov pomen.
»Odrasli sami od sebe nikoli ničesar ne razumejo in otrokom

je mučno, če morajo kar naprej kaj razlagati.«

Antoine de Sainnt Exupery, Mali princ

Povzetek vsebine zadnjega srečanja: Cerkveno pravna vprašanja razvezanih

Na novembrsko srečanje je pater Silvo povabil gosta, strokovnjaka za cerkveno pravna vprašanja s področja
zakonske zveze oz. točneje - ugotavljanja ničnosti. Gost Alojz Snoj nam je na kratko razložil predpise iz
Cerkvenega zakonika (členi 1055 – 1160). Poudaril je zlasti tiste dele zakonika, ki govorijo o razdiralnih
zadržkih, torej o možnih razlogih za ugotavljanje ničnosti sklenjenega zakona. Ti so lahko najrazličnejši, vsi
pa se nanašajo na obdobje pred in med sklenitvijo zakonske zveze; če je eden od partnerjev npr. prikrival
resnico, če je bil podvržen določeni bolezni, ki jo je pred sklenitvijo zakonske zveze prikril (npr. kronični
alkoholizem, epilepsija, homoseksualnost)… Razlogi so lahko različni, seveda pa je navedbe potrebno dokazati.
Prav tako je g. Snoj opisal sam postopek za sprožitev ugotavljanja ničnosti:
- na Škofijsko cerkveno sodišče v škofiji, kjer je bila sklenjena zakonska zveza, je potrebno vložiti
cerkveni zapisnik z navedbo vsaj dveh prič. Zapisnik naj bo dovolj kratek in jasen, najbolje je, da se glede
tega posvetujete s katerim od strokovnjakov s cerkvenega prava. Priporočljivo je, da se najprej
posvetujete z duhovnikom, ki vas dobro pozna oz. je opravil obred. Lahko pa se obrnete npr. na gospoda
Gorjupa (župnik v fari Ljubljana Barje), g. Koširja v škofiji Ljubljana, ali na našega gosta, gospoda Snoja
(Župnijski urad Škofja loka – Stara loka)
Vloga mora biti dobro sestavljena z jasnimi navedbami razlogov, sicer se lahko zgodi, da ne gre v nadaljno
obravnavo
- nato sledi uradni postopek, v katerem se zasliši vse navedene priče ter oba zakonca (če se drugi zakonec
seveda odzove vabilu).
- Postopek navadno traja leto dni
- naslov za oddajo vloge v ljubljanski škofiji: Škofijsko cerkveno sodišče, Ciril Metodov trg, 1000 Ljubljana;
p.p. 1990
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Koledar prireditev v decembru in januarju
¾

¾

Spoved: od 13. do 24. Decembra so patri jezuiti na razpolago za spoved in duhovni pogovor v
Marijini kapeli cerkve sv. Jožefa na Poljanah v Ljubljani, cesta Janeza Pavla II, 9.
Urnik : od ponedeljka do sobote od 9 do 12 ure in od 17 do 19 ure. Kot pomoč za pripravo na pogovor ali
spoved je na razpolago zgibanka, ki jo dobite pri oglasni deski pred Marijino kapelo. Dobrodošli z željo,
da bi bil letošnji Božič za vsakega izmed nas praznik osebnega spreobrnjenja in prerojenja ob Jezusu Bogu, ki je z nami!
V okviru duhovnih večerov bo v petek, 24.12. ob 22.00 v Marijini kapeli cerkve sv. Jožefa v Ljubljani
kontemplacija učlovečenja. Duhovni večer bo vodil sh. Tine Jenko. Ob 23.00 bo v Marijini kapeli
polnočnica. Doživetje božiča bo obogateno tudi z ogledom božične meditacije oz. kratkim DVD filmom z
naslovom Rojstvo Družine, ki si ga boste ogledali pred polnočnico prav tako v Marijini kapeli.

¾

V petek 31. Decembra ob 22.00 bo v Marijini kapeli Duhovnega središča sv. Jožefa duhovni večer z
naslovom »Silvestrsko bedenje« Vodi: p. Silvo Šinkovec. Ob 23.00 bo sveta maša, nato se bomo skupaj
poveselili ob prihodu novega leta. Kot že lani, tudi letos Vilma organizira pohod z baklami do sv. Jožefa.
Zborno mesto je pri slaščičarni Kresnička v Podutiku. Za vse podrobnosti glede odhoda in poteka poti se
obrnite na Vilmo (tel.: 031 321 652). Lepo vabljeni, da se pridružite romarski skupinici

¾

V sklopu spremljevalnih prireditev ob evropski razstavi jaslic Rojstvo družine pri sv. Jožefu v Ljubljani,
bo imel dramski igralec Gregor Čušin vsak četrtek (23. 12. 2004, 30. 12. 2004, 06. 01. 2005) ob 18.00
božično meditacijo Betlehem - Hiš a kruha, ki se navezuje na božične dogodke po svetopisemskih zgodbah
Janeza Evangelista Kreka. Predstava bo v Arrupejevi dvorani v Duhovnem središču sv. Jožefu. Ponovitve
predstav bodo vsak četrtek ob isti ure vse do 6. januarja. Cena vstopnice je 1000 SIT.

¾

5., 12., 19., 26. januar 2005 in 2. februar ob 20.00
Vsak dan poslušamo in beremo novice. Nekatere nas pretresejo, druge gredo bežno mimo in se nas ne
dotaknejo. Vedno pa se nas dotaknejo, ko gre za naše prijatelje ali znance. V sklopu molitvenih večerov se
bomo učili preiti od novice k molitvi, da bi svoje molitveno življenje povezovali z dogajanjem v našem
okolju. Tako bomo pletli tiho mrežo molitvenih odnosov. Na srečanje naj vsak prinese svoj časopis.
Vodi p. Silvo Šinkovec.

¾

V soboto, 15. 01. 2005 bomo nadaljevali z našimi planinskimi pohodi. Tokrat gremo v »neznano«. Pot je
odvisna predvsem od vremenskih razmer, zagotovo pa ne bo naporna. Dobimo se ob 8.00 pri sv. Jožefu,
nato se bomo skupaj odpravili na pohod. Obutev naj bo primerna vremenskim razmeram v tem času, malica
bo iz nahrbtnika. Predviden povratek bo ob 14.uri. Prijave zaradi organizacije prevoza: Helena (031 771
885)

¾

V sredo, 9. februarja ob 20.00, se bo v Marijini kapeli DSJ začel nov cikel duhovnih večerov z naslovom
Priprava na Veliko noč. Vodi: p. Viljem Lovše DJ
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Odmevi:
»Srce« na Gorjancih
Prispevka sta pripravila: Bernarda Rifel in Tomaž Rozman
Bil je dan, ki spada v svetli del….- »Ki je bil z nami sredi sončne Dolenjske.
Zjutraj sem zaspala. Vsi so že odšli. Počakal me je Tomaž, ki ima zelo razvit občutek za potrebe ženskega
dela naše skupine. Na Otočcu zagledam znane obraze in nekaj novih. Pokrajina nas objemajoče sprejema s
svojimi grički, barvami, listjem, reko…
S patrom Silvom smo odšli v »njegovo vas« in nato skupaj v cerkev, kjer so bili že zbrani domačini.
Cerkvica je obnovljena, vidi se, da so krajani ponosni na to. Na steni visi pesem o Sv. Sigismundu (tudi Žiga).
Ko obotavljivo izgovarjamo ime zavetnika, pokažejo na oltar, kjer je zapisano njegovo ime. Bo že tako najbolj
prav. Maša mine v sodelovanju, skupni molitvi, tihi prošnji za blagoslov.
Odidemo na kavico. To pomeni, na Silvov dom, kjer nas gostijo z narezki, pecivom, sokom, potico, kavico in
dobro besedo. Mali deček nam podari pesem.
Nato se razidemo. Večina nas odode do graščine, kjer se dotikamo preteklosti in vdajamo želji po
obnovljeni sedanjosti, obnovljivi prihodnosti.
Voda (tabla z napisom »NARAVNE VREDNOTE«) v nas zažubori, nas zažeja po svežini, po umitem, po
vedno tekočem. Želimo se dotakniti izvira. Narava prebuja razigranost.
Hodimo po Gorjancih (tabla z napisom:«OBMOČJE MEDVEDA«). Listje šumi pod nogami, nekaterim drsi,
drugi jim podajajo roke. Drevesa so mogočna, narava v pragozdu je nedotaknjena. Zavetje za marsikoga.
Pogovori se spletajo. Trdinov Vrh je lep. Pozdravljamo se z ljudmi s te in one strani meje. Tako preprosto.
Marija in Janez sta vse dobro pripravila, Janez neutrudno razlaga, se nam razdaja. Presenečenje čaka pri
Sv. Miklavžu: kosilo, jabolčni sok, potica (skoraj z veliko začetnico), pecivo, grozdje. To je bil Marijin delež.
Pesem ne zmore več čakati. Oglasi se iz Markovih in Tomaževih ust in poveže vse.
Še zaključek pri Gospodični, čudežnem izviru. Dotaknemo se vode, si zaželimo energije za nov delovni
teden.
V srcu se rojeva hvaležnost do vseh, ki so za nas skrbeli ta dan. Peljemo se proti Ljubljani in poslušamo
drug drugega.
Bernarda

Res, lepo nam je bilo na domačiji patra Silva. Bog vam
povrni, pater Silvo, pa seveda vaši zlati mami ter
vsem sorodnikom, ki so nas stregli, kot bi bili na
ohceti…

Lepo je bilo tudi na Trdinovem vrhu…. Po naporni hoji
pripada počitek! Pa seveda obvezno fotografiranje za
glasilo, za album…
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*
*
*
»Ti, ki si danes tako zgovoren, pa napiši za naše glasilo prispevek!« me je spodbudila ena od udeleženk
skupine Srce ob koncu našega planinskega izleta na Gorjance dne 24.10.2004.
Čudovito nedeljsko jutro nas je pričakalo, ko smo se pričeli zbirati pri sv. Jožefu. Kar nekaj pričakujočih
novih obrazov smo opazili, vendar kot bi bili že stari znanci.
Na naši prvi postaji v Polhovici – točneje v cerkvi sv. Sigismunda je daroval mašo p. Silvo ter nas napolnil z
duhovno milino. Kasneje je to podkrepil še s stvarno, v obliki prigrizka v svoji domači hiši.
Naši novi člani so izvrstno pripravili program z ogledi kulturno zgodovinskih znamenitosti ter obiskom
Trdinovega vrha, zato se ga je bilo potrebno držati in tako smo nadaljevali pot proti Gracarjevemu turnu,
mogočni, propadajoči graščini, ki kliče po obnovi in malo više proti razvalinam gradu Pržek, nekdaj domu
umetnikov.
Nedaleč stran je šelestenje dreves v svoji neizmerni jesenski barvitosti obdajalo izvir po legendi
zdravilnega studenca Minutnik,mi pa smo pot nadaljevali proti Trdinovemu vrhu. Kot pravi planinci smo na vrhu
žigosali izkaznice ter si ogledali okolico pa tudi cerkvico sv. Gere in sv. Ilija. Sv. Miklavž je tudi tokrat
dokazal svojo dobrotljivost, tokrat na svojem vrhu v planinski koči, kjer sta nam organizatorja pripravila
prijetno presenečenje. Le še postanek na Gospodični, ogled izvira potoka, slovo od dneva s prečudovitim
sončnim zahodom, ki nas je opomnil, da je vsega enkrat konec – tokrat našega izleta, čigar vtisi dajejo upanje,
da bo jutri nov, lep dan
Tomaž
Odmev s Potovanja od Litije do Čateža

Zapisala: Vilma Moderc

Rahlo je deževalo, ko smo se v soboto, 13. novembra ob stojnicah v starem mestnem središču Litije prijavljali
na že tradicionalni pohod od Litije do Čateža. Štirje predstavniki skupine SRCE smo se udeležili pohoda, ki je
bil kljub slabšemu vremenu tudi letos množičen. V naravi, kjer se korak upočasni in uho postane občutljivo,
smo imeli dobrih šest ur časa za medsebojno spoznavanje. Temu druženju so dali anoraki in dežniki
svojevrsten pečat. Še vedno lahkotnih nog smo se z avtobusom prepeljali na startno mesto, kjer smo ob kavi
in čaju zaključili pohod z ugotovitvijo, da stik z naravo, pa čeprav je jesensko deževna, ob prijetnem druženju
obnavlja moči.
Duhovne vaje, osebni dnevnik
Duhovne vaje za razporočene bodo od 13. – 15. Maja 2005, podrobnosti bodo objavljene v prihodnji številki
glasila
Osebni dnevnik: p. mag. Silvo Šinkovec že nekaj let vodi seminarje z naslovom: Osebni dnevnik. Seminar
pomaga ozavestiti in povezati življenjske izkušnje v smiselno celoto, zato deluje terapevtsko in prebuja
ustvarjalnost. Udeleženci se naučijo uporabljati osebni dnevnik kot posebno metodo osebnostne rasti.
Seminar poteka v dveh delih in traja dva vikenda. Kotizacija za samoplačnike znaša 18.000 SIT.. Naslednja
izvedba bo v Radovljici (I.del od 21.-23.januarja 2005, II. Del pa od 18.-20. Februarja 2005, v Ljubljani pa
od 11.-13. 3. 2005 ter od 22.-24. 4. 2005. Prijave sprejema Lucija Paljk (tel. 041 533 433)
Obvestila
Naslednje srečanje skupine bo 27. 12. 2004 ob 20h. Lepo vabljeni k sv. maši ob 19h
V prihodnjem letu pa so datumi srečanj sledeči: 31. 01. 2005, 28. 02. 2005, 21. 03. 2005
25. 04. 2005, 23. 05. 2005 ter 27. 06. 2005. Vabljeni, da se nam pridružite

Prostovoljne prispevke lahko nakažete na transakcijski račun Rezidence sv. Jožefa, št.: 02014-0253671357 s
pripisom: za skupino SRCE (darovi za duhovno središče, Nova ljubljanska banka, d.d. podružnica Moste)
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