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Na začetku novega pastoralnega leta – Sveto pismo

V mesecu septembru se pričenja novo pastoralno in veroučno leto; polno priča-
kovanj, vprašanj in želja za otroke in njihove starše. Priporočimo se Gospodu 

in se mu izročimo. Tudi za nas odrasle naj se prične novo pastoralno leto. Naj tista 
debela knjiga z naslovom Sveto pismo ne ostane na polici. Vzemimo jo v roke vsak 
dan in jo prebirajmo. Ne ustrašimo se njenega obsega in njene vsebine, kajti v njej je 
zapisano vse, kar potrebujemo za življenje: tolaži nas in opogumlja.

Sveto pismo je knjiga Božjega razodetja. Bog je sveti Bog, začetek in konec vesolj-
ne zgodovine, a ne ostaja zakrit v svoji presežnosti, temveč deluje v zaveznem odnosu 
s človeštvom. Vzajemnost med Bogom in človekom temelji na ljubezni, ki je osnovna 
gonilna sila življenja.

Avtor Svetega pisma je Bog sam. Sveto pismo je Božja beseda, izrečena in zapisana 
v človeškem jeziku in navdihnjena po Božjem Duhu. Sveti pisci so nam po Božjem 
navdihnjenju napisali svoja doživetja in izkušnje. Slovenci smo med tistimi srečnimi 
narodi, ki smo že leta 1584 dobili celoten prevod Svetega pisma v domačem jeziku.

Sveto pismo pripoveduje, da je Bog 
v vsej zgodovini vedno prisoten, ker je 
svet. Sveto pismo je živa beseda, ki v 
nas prebuja notranje življenje, globo-
ke želje, vrednote, pričakovanja, vero 
in zaupanje. Preko svetopisemskih 
besedil se človek izraža in uresničuje 
kot bitje odnosov in upanja. V števil-
nih bibličnih pripovedih prevladujejo 
teme o človeški grešnosti in nezvesto-
bi, o hudobiji in minljivosti sveta.

Svetopisemsko potovanje začenjamo z judovskim Svetim pismom, ki ga kristjani 
imenujemo Stara zaveza. Veličastna zbirka 46 knjig je nastajala več stoletij. Vsaka 
knjiga ima svojo zgodovino nastajanja.

Prvih pet knjig Svetega pisma sestavlja celoto, ki jo Judje imenujejo Postava (he-
brejsko Tora). Poimenovanje Stara zaveza kristjanom jasno pokaže razliko – med 
knjigami judovskega Svetega pisma ter knjigami Nove zaveze, ki je bila sklenjena s 
Kristusovo smrtjo in vstajenjem.

Nova zaveza bi bila brez Stare nerazumljiva. Iz spisov Nove zaveze, ki obsega 27 
knjig, spoznamo, kako Bog, ki je po prerokih nagovarjal naše prednike, končno go-
vori po svojem Sinu. Kristus je prišel oznanit Božje kraljestvo. Boga je razodeval v 
besedah in dejanjih. Svoje delo odrešenja pa je pripeljal do vrhunca, ko je umrl in 
vstal, ko se je vrnil k Očetu in poslal Svetega Duha. Še naprej se nam daruje pri vsaki 
sveti maši, ko poslušamo njegovo besedo in obhajamo sveto evharistijo.

Štirje evangeliji so srce celotnega Svetega pisma. Začetek nastajanja evangelijev 
predstavlja samo Jezusovo življenje in njegov nauk, po njegovem vnebohodu pa so o 
njem pričali apostoli.

Zadnje knjige Svetega pisma nas kljub mnogim čudnim in nenavadnim podobam 
napolnjujejo z globokim upanjem v Boga, ki je »Alfa in Omega«, začetek in konec.

Za duhovno življenje je pomembno, da prebiramo celotno Sveto pismo, ga pozna-
mo in molimo ob njem. Tako postane Božja beseda živa in dejavna – beseda pravega 
življenja, ki nas usmerja k pravim odločitvam.

Mojca Stegu

V mesecu septembru bodo znova napolnili šolske klopi

Gospod, vem, da je šola pomembna priprava na moj poznejši poklic,  
čeprav me ne zanima vse, kar se tam učimo. 
Vsakodnevna pot v šolo je včasih tako težka.  
Pomagaj mi, da se zberem za pouk in delo; neuspehi naj mi ne vzamejo poguma. 
Zbudi v meni veselo željo po novih spoznanjih,  
naj znam mirno izmenjevati mnenje s sošolci, učitelji in profesorji. 
Pomagaj mi tudi, da pokažem razumevanje do tistih učiteljev,  
ki jim ne uspe narediti pouka zanimivega ali ki se mi zdijo krivični.
Daj mi poguma, da se bom znal z njimi odkrito in iskreno pogovoriti. 
Pomagaj mi tudi, da bom obziren in ustrežljiv do sošolcev in sošolk,  
ki mi niso simpatični. 
Naj se tudi v šoli učim biti odkritosrčen in zrel kristjan. 

(Po molitveniku Gospod, nauči nas moliti)



Kaj sem se naučila?

Šentpetrskega oratorija sem se udeležila že približno sedemkrat. Vseeno je bil to-
krat zame posebna izkušnja, saj sem prvič sodelovala kot animatorka. Ne glede 

na vse priprave in pričakovanja sem od ponedeljka ob pol osmih zjutraj pa do petka 
do pol devetih zvečer doživela veliko novega.

Oratorij skozi oči animatorja je precej drugačen kot za udeleženca, vendar to ne 
pomeni, da je kaj manj zabaven. Nisem si mislila, da je pomivanje posode devetde-
setih ljudi tako imenitno opravilo (če si seveda v dobri družbi). Na končni refleksiji 
je vsak povedal, kaj se je naučil. In bolj ko sem pozneje razmišljala, več odgovorov 
sem našla. Tako sem se v teh petih dneh naučila, da je list s katehezami stvar, ki je ne 
smem izgubiti; da se v zakulisju igrice dogaja vse mogoče; da avtoriteta daje dober 
občutek; kako komunicirati z udeleženci kot animator; da otroci najbolje sodelujejo 
pri katehezah, če imajo rolico toaletnega papirja; kako se skleklja kitico iz treh parov; 
kako pomivanje posode postane zanimivo; da je klavir v dvorani razglašen, vendar 
moje igranje lepo zveni; da bo moj mlajši bratec spiderman, ko bo velik; da na refle-
ksiji stavek »vse je bilo v redu« ne obstaja; da znam sama izpeljati kateheze; da imajo 
šestletniki boljšo orientacijo kot jaz; da napolitanke niso dovolj za malico; da lahko 
pogrešam pomivanje posode; da se na razglašen klavir lahko navadiš; kako se porabi 
stare majice; kako se kvačka s prsti; da je bratec, reši me zelo utrudljiva igra (če se 
jo greš desetkrat); da je včasih treba improvizirati tudi med mašo; da znam risati; da 
imajo animatorji tudi prosti čas; da je treba na refleksiji povedati kakšno slabo stvar; 
da ni tako velik problem, če izgubiš list s katehezo; da se smeh med gledališko igro 
da spremeniti v jok; da otroci ne opazijo, če improviziraš; da je ena izmed vlog pri 
volkodlakih tudi Amor; da se sveče stopijo na soncu; kako delati voščene figure; da se 
z barvami za steklo da risati direktno na steklo; da se je v vročem dnevu zelo prijetno 
zmočiti z mrzlo vodo; da otroci masovno goljufajo pri vodnih igrah; da večinoma 
vedo, kaj jih čaka pri skupinski fotografiji; da je vojna z vodnimi balončki najboljši 
del vodnih iger; da vsi pospravljajo, če vneseš tekmovalnost; da so animatorji dobra 
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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.

SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 9.00, 18.30 
med tednom: 7.00, 18.30

Napovednik 

•	 Uradne	ure	župnijske	pisarne	so	zopet	po	ustaljenem	urniku:	ponedeljek	in	četr-
tek: 16.00–17.00, torek in petek: 10.00–11.00.

•	 Z	veroukom	bomo	začeli	v	ponedeljek,	4.	septembra.	Urnik	je	objavljen	na	župnij-
ski internetni strani in v avgustovski številki Zvona.

•	 V	ponedeljek,	4.	septembra,	bo	po	večerni	sv.	maši	srečanje	župnijske	Karitas.
•	 V	torek,	5.	septembra,	ste	devetošolci	in	srednješolci	lepo	vabljeni	na	mladinsko	

srečanje, ki bo ob 19.00 v mladinski sobi.
•	 V	ponedeljek,	11.	septembra,	ima	ŽPS	po	večerni	sv.	maši	svojo	mesečno	sejo.
•	 V	petek,	8.	septembra,	je	praznik	Marijino	rojstvo	–	mali	šmaren.	Maše	bodo	ob	

7.00, 9.00 in 18.30. Lepo vabljeni!
•	 V	 nedeljo,	 11.	 septembra,	 bomo	 obhajali	 katehetsko	 nedeljo	 (blagoslov	 šolskih	

torb, učbenikov in potrebščin).
•	 V	četrtek,	14.	septembra,	na	praznik	povišanja	sv.	Križa,	bo	po	večerni	sv.	maši	v	

samostanski kapeli molitev v spomin na sv. Maksimilijana Kolbeja.
•	 Tretjo	soboto	v	septembru	(16.	09.)	se	bo	odvijala	vsem	poznana	Stična	mladih.

družba; kako se seka trikotnik; da je tudi poleti lahko zelo mrzlo, če si zunaj ob dveh 
ponoči; da se je morilca najbolje igrati z dvajsetimi ljudmi; kakšen je občutek po pe-
tih urah spanja; kako izgleda igrica, ko nihče ne zna besedila; kako sprošča barvanje 
s temperami; da smo animatorji najbolj otročji; da se najmanj obiskane delavnice 
izkažejo za najboljše; da štafete niso tako priljubljene; da je zabavno pometati ob glas-
bi; da so linške oči precej drage; da je končno pospravljanje precej natančno; kakšen 
občutek imaš, ko je konec oratorija in odideš domov; naučila sem se še nekaj plesnih 
gibov in dve novi skladbi za klavir. Predvsem pa sem se naučila, da je animatorstvo 
neprecenljiva in poučna izkušnja, ki jo moram ponoviti.

Hvala voditeljema, soanimatorjem in udeležencem, da ste mi to omogočili.
Marta Lajevec 


