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Mesija, Knez miru

Advent in božič sta še posebno primerni obdobji za rast miru v naših srcih. 
To je tudi čas, ko prosimo za mir na tem svetu, polnem sporov in nezado-

voljstva. Mir je ena izmed velikih dobrin, za katere so v Stari zavezi nenehno 
prosili Boga. Ta dar je bil obljubljen izraelskemu ljudstvu kot plačilo za njego-
vo zvestobo. Pojavi se kot božje delo, iz katerega izhaja nešteto dobrobiti. Toda 
resnični mir bo prišel na zemljo z Mesijevim prihodom. Zato angeli s pesmijo 
oznanjajo: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji« (Lk 
2,14).

Prerok Izaija nas spominja, da bo v Mesijevi dobi »volk prebival z jagnjetom, in 
panter bo ležal s kozličem, teliček in levič se bosta skupaj redila« (prim. Iz 11,1-10).

Gospod je Knez miru (Iz 9,6) 
in od trenutka, ko se je rodil, nam 
prinaša sporočilo o miru in veselju, 
o edinem resničnem miru in o edi-
nem gotovem veselju. Pozneje ju bo 
s svojim prihodom sejal po vseh po-
teh: »Mir vam bodi! Jaz sem, ne bojte 
se!« (Lk 24,36).

Gospodovi nauki so veselo ozna-
nilo miru. In to je tudi zaklad, ki ga 
je nam, svojim učencem vseh časov, 
zapustil v dediščino: »Mir vam za-
puščam, svoj mir vam dajem. Ne da-
jem vam ga, kakor ga daje svet« (Jn 

14,27). Gospodov mir v celoti presega mir sveta, ki je lahko površinski in navide-
zen, morda le proizvod egoizma ter skladen s krivico.

Kristus je naš mir in naše veselje. Greh pa v nasprotju s tem v duši seje osa-
mljenost, nemir in žalost. Mir izgubimo zaradi greha, zaradi napuha ter pomanj-
kanja iskrenosti s samim seboj in z Bogom. Izgubimo ga tudi zaradi nepotrpežlji-
vosti: kadar v težavah in nenaklonjenih okoliščinah ne znamo videti roke božje 
previdnosti.

Iskrena izpoved naših grehov je eno najpomembnejših sredstev, ki jih je po-
stavil Bog, da bi obnovili mir, izgubljen zaradi greha ali pomanjkljivega odziva na 
njegovo milost. Če smo izgubili mir, je njegova ponovna pridobitev eden najbolj-
ših dokazov ljubezni do tistih, ki nas obdajajo, pa tudi prvo, kar moramo narediti, 
da bi se v svojem srcu lahko pripravili na prihod Boga Otroka.

Kristjan je človek, ki je odprt za mir in njegova prisotnost bi morala prinašati 
vedrino in veselje. Toda govorimo o resničnem miru, ne o njegovih nadomest-
kih. Blagor nam, kadar znamo dajati ta mir tistim, ki so potrti, kadar služimo 
kot orodje enotnosti v družini, župniji, med svojimi sodelavci, z vsemi ljudmi, 
sredi dogodkov vsakodnevnega življenja. Da bi lahko uresničili to tako pomemb-
no nalogo, moramo biti ponižni in ljubeznivi, kajti v napuhu je vedno razdor in 
nesoglasje. Človek, ki ima mir v svojem srcu, ga zna dajati naprej skorajda brez 
tega namena in drugi v njem iščejo oporo in vedrino. Zato moramo razširjati 
notranji mir iz svojega srca, kjerkoli smo. Nasprotno pa zagrenjenec, nemirnež in 
pesimist, ki v svojem srcu nimajo miru, uničijo vse, s čimer se srečujejo. 

Tisti, ki imajo Gospodov mir in ga razdeljujejo vsem, ki jih obdajajo, »bodo 
imenovani Božji sinovi« (prim. Mt 5,9). Sveti Janez Zlatousti pravi: »Resnično, to 
je bilo delo Edinorojenega: združiti tiste, ki so bili daleč, in spraviti tiste, ki so bili 
v vojni.«

Ali ne bi mogli tudi mi – v svoji družini, na delovnem mestu, med svojimi 
prijatelji – v tem adventnem času pripomoči, da bi se ljudje, ki nas obdajajo, bolj 
povezali z Bogom in da bi bilo naše sobivanje prijaznejše in veselejše? Zato po-
skušajmo v teh adventnih dneh povečevati mir in veselje tako, da premagujemo 
ovire; naučimo se v vsem najti Gospoda, tudi v težkih trenutkih vsakdanjega ži-
vljenja.

p. Cristian Balint



Kako je Miklavž postal škof?

Nekega dne je stari škof v Miri 
umrl. Kristjani v mestu so bili 

vsi zelo žalostni. »Kdo bo sedaj naš 
škof?« so tarnali. Niso poznali ni-
kogar, ki bi lahko nasledil dobrega 
moža. »Bog nam mora dati zna-
menje,« so dejali. Naslednjo noč 
je škofov svetovalec slišal v sanjah 
neki glas: »Postavi se naslednje jutro 
zgodaj pred cerkvena vrata in dobro 
pazi. Prvi mož, ki bo prišel k sveti 
maši in mu je ime Miklavž, naj bo 
vaš škof.« Svetovalec je svoje sanje 
povedal kristjanom. Tako so sklenili 
izvoliti svojega škofa. Komaj je vzšlo 
sonce, je hotel Miklavž v cerkev, da 
bi molil. Ko je Miklavž odprl tež-
ka lesena vrata, je v cerkvi postalo 
svetlo in obdalo ga je mnogo ljudi. 
»Kako ti je ime?« je vprašal najstarejši od njih. »Miklavž sem, božji služabnik,« je 
bil njegov odgovor. »Ti boš naš novi škof,« so vzklikali polni navdušenja. Dali so 
mu škofovo palico, ga peljali pred oltar in ga posadili na škofovski stol. Miklavž 
ni mogel reči niti »ne« ali »nočem« ali »nisem vreden«. Kristjani v Miri so vedeli, 
da ne bodo našli boljšega škofa kot Miklavža.

Brezmadežno spočetje device Marije

Praznik brezmadežnega spočetja Device Marije obhajamo v adventu. To je v 
času, ko se prenavljamo in pripravljamo na srečanje z Gospodom ob božiču. 

Praznik sam nas spominja, da je bila Marija zato, ker je bila izbrana za mater 
Odrešeniku, obvarovana izvirnega greha zaradi zasluženja njenega Sina. 

Bila je odrešena na odličnejši način, kot smo mi. Mi smo deležni odrešenja 
šele po rojstvu pri svetem krstu. Marija pa je bila odrešena in polna milosti že v 
prvem trenutku svojega bivanja, niti za trenutek ni bila pod oblastjo greha. Brez-
madežna je zmagoslavje Kristusove milosti, prvi in najodličnejši sad njegovega 
odrešenja. Tudi nas je Bog izvolil v Kristusu, da bi bili sveti in brezmadežni pred 
njim.

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 
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

•	 V	ponedeljek,	2.	decembra,	bo	srečanje	župnijske	Karitas.
•	 V	četrtek,	5.	decembra,	bo	ob	17.00	sv.	Miklavž	obiskal	vse	otroke	iz	naše	župnije.	

Pričakali ga bomo v župnijski dvorani.
•	 V	petek,	6.	decembra,	bo	po	večerni	sv.	maši	adventno	srečanje	za	vse	starše	vero-

učencev.
•	 Od	5.	do	7.	decembra	bo	tridnevnica pred praznikom Brezmadežne. Vsak dan 

bomo pred večerno sv. mašo (ob 17.55) izpostavili Najsvetejše, molili rožni venec 
in prejeli blagoslov z Najsvetejšim. Sledi sv. maša, pri kateri bo nagovor. Častilci 
Brezmadežne, lepo vabljeni!

•	 V	ponedeljek,	9.	decembra,	ima	ŽPS	po	večerni	sv.	maši	svojo	mesečno	sejo.	
•	 9.	in	10.	decembra	bo	sveta	spoved	veroučencev	pred	božičnimi	prazniki.
•	 V	petek,	13.	decembra,	bo	po	večerni	sv.	maši	srečanje	za	starše	prvoobhajancev.
•	 V	soboto,	14.	decembra,	bo	pred	večerno	sv.	mašo	(ob	17.55)	molitev	v	spomin	na	

sv. Maksimilijana Kolbeja. Vabljeni!
•	 V	soboto,	21.	decembra,	ob	10.00	vabimo	na	veliko	predpraznično	čiščenje	cerkve.
•	 Na	sveti	večer,	24.	decembra,	bo	ob	19.30	maša	svetega	večera,	namenjena	druži-

nam z mlajšimi otroki. Redna maša ob 18.30 ta večer odpade. 
•	 Na	božič,	25.	decembra,	bo	ob	00.00	polnočnica,	čez	dan	bodo	maše	ob	8.00,	9.00	

in 18.30.
•	 V	 četrtek,	 26.	 decembra,	 je	 državni	 praznik	 dan	 samostojnosti.	Ne	 pozabite	 na	

družinsko molitev za domovino in na slovensko zastavo!


