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Kakšen pomen ima maziljenje pri zakramentih?

P

ri krstu maziljenje s krstnim oljem (na prsi krščencev) želi posredovati Božjo
moč tistemu, ki začenja novo življenje, hojo za Kristusom, pot, ki gotovo ni
lahka. Že v antiki so se atleti in bojevniki natrli z oljem, da so se pripravili na boj.
Tako namazanega bojevnika je nasprotnik težko zagrabil. Enako naj bi maziljenje
novokrščenca varovalo pred pravim sovražnikom – hudim duhom. Maziljenje
s krizmo na temenu ima drug pomen: je zunanje znamenje posvetitve Jezusu
Kristusu.
Pri zakramentu birme naredi osrednjo gesto birmovalec, ko s krizmo zariše križ
na birmančevem čelu. Škofove besede razlagajo pomen dejanja: »Prejmi potrditev,
dar svetega Duha.« Znamenje na čelu vsem jasno govori, da odslej birmanec pripada Kristusu in da bo pred drugimi pričeval zanj.
Pri zakramentu bolniškega
maziljenja maziljenje bolnikovega čela in rok kaže na
celovitost človeka, ki pri tem
zakramentu prejme Gospodovo tolažbo.
Pri posvečenju duhovniku
mazilijo roke, škofu pa glavo.
Roke bodo blagoslavljale, delile Božjo milost, posredovale
Gospodovo usmiljenje. Glava
ponazarja škofovo oblast, ki
jo ima kot pastir in voditelj
skupnosti.

Krizma je olje, ki mu je primešana dišava balzam. Olje skozi pore na koži pronica v naše telo, zato ponazarja delovanje svetega Duha, ki prodira v globino našega
bitja. Prijetni vonj, ki se širi navzven, pa ponazarja delovanje svetega Duha navzven. Tudi krizma naj v maziljenju deluje na dva načina: maziljenemu naj podeli
svetega Duha, on pa naj deluje navzven – v dobro bližnjih občestva.
(Božo Rustja, Kruh in vino smo prinesli)

Pomembna obvestila za pastoralno leto 2019–2020
• Z veroukom bomo začeli v ponedeljek, 2. septembra. V nedeljo, 8. septembra,
bomo obhajali katehetsko nedeljo.
• Starše veroučencev vabimo, da v Škofijski knjigarni ali pri Mohorjevi družbi
kupijo učbenike in delovne zvezke za novo veroučno leto.
• Srečanja za starše vseh veroučencev bodo vedno prvi petek v adventnem in
postnem času.
• Za otroke, ki obiskujejo verouk, so »obvezni« liturgični zvezki in listki.
• Nedeljska sv. maša je srčika pristnega krščanskega življenja. Vabimo vas, da
skupaj obhajamo nedeljske sv. maše. Otroke spodbudite k temu že v prvem razredu verouka.
• Tudi letos velja vabilo, da vsaka družina v veroučnem letu daruje za eno sveto
mašo po svojem namenu (npr. za blagoslov v družini).
• Vabilo k ministrantom in osnovnošolskemu pevskemu zboru. Tudi letos
bomo nadaljevali z ministrantskimi srečanji in pevskimi vajami (okvirni urnik
glej spodaj). Hkrati k ministrantov in pevcem lepo vabimo nove člane. Dragi
starši, spodbudite svojega otroka k ministriranju in prepevanju!
Seznam učbenikov in delovnih zvezkov v veroučnem letu 2019/2020
1. razred – Praznujemo in se veselimo
2. razred – Praznujmo z Jezusom
3. razred – Kristjani praznujemo skupaj
4. razred – Pot v srečno življenje
5. in 6. razred – Skupaj v novi svet
7. in 8. razred – V življenje

Napovednik
• Dragi starši! Ob koncu junija so nastopile šolske počitnice. Bodite dosledni in
vztrajajte še naprej pri verski vzgoji otrok. Lepo vabljeni k nedeljski sv. maši!
• V nedeljo, 14. julija, bo pred večerno sv. mašo (17.55) molitvena ura v spomin na
sv. Maksimilijana Kolbeja.

Veroučni urnik 2019–2020
Ponedeljek
16.30 1. razred
Andreja Kaiser

Torek

Sreda

Četrtek

7. in 8. razred

Petek
Otroški zbor
ob 17h

p. Cristian

Kdo?

4. razred
s. Mateja Kranjc

17.30 3. razred
s. Mateja Kranjc

• V nedeljo, 21. julija, bo Krištofova nedelja: zbiranje darov za akcijo MIVA, s katero
pomagamo misijonarjem pri nakupu prevoznih sredstev. Po deveti maši (po želji
tudi po drugih mašah) bo pred cerkvijo blagoslov vozil, tudi koles …
• Sprememba urnika župnijske pisarne, ki velja samo za julij in avgust:
ponedeljek in četrtek od 17.30 do 18.00, torek in petek po jutranji maši do 8.00.

5. in 6. razred
ga. Vilma Stenovec

2. razred

V župnijski Karitas bomo tudi letos v sodelovanju s Škofijsko Karitas zbirali prijave za nakup šolskih potrebščin za šolsko leto 2019/2020. Starše, ki jih tovrstna
pomoč zanima in živite na področju naše župnije, vabimo, da oddate svoj telefonski kontakt ali v nabiralnik pred pisarno župnijske Karitas, ki se nahaja nasproti
župnijskega športnega parka, ali pa v času uradnih ur v župnijsko pisarno. Iz župnijske Karitas vas bomo poklicali in se z vami dogovorili vse potrebno. Vaš odziv
pričakujemo najkasneje do srede, 8. julija 2019.

Maja Bevk

Mladinski pevski Ministranti –
zbor
1. četrtek v mesecu

19.00

Marta Lajevec

br. Klemen

19.30 mladina in
9. razred
p. Cristian,
br. Klemen

Župnijska Karitas - Ljubljana sv. Peter

		

Tihota pri sv. maši
Le kaj nam hoče duhovnik sporočiti s tihoto? Najbrž želi opozoriti zbrane: Sedaj
smo prišli v cerkev. V naši glavi se mota veliko misli: delo, skrb za družino, šola,
druge obveznosti … Toda sedaj – pozor! Tišina in samo tišina. Ustavimo se. Počeli
bomo nekaj zelo pomembnega: pogovarjali se bomo z Bogom. Molili bomo.
Tihota pri sv. maši je v službi zbranosti, nam pomaga, da se zberemo pri molitvi. Cerkveni očetje so si v tem edini. Sveti Benedikt, »oče Evrope«, pravi: »Molči,
da boš slišal Boga!« Nemogoče je slišati Boga, če je v naši notranjosti toliko drugih
glasov. Najprej moramo utišati te, da nam lahko spregovori Bog.
(p. Cristian)

SVETE MAŠE: nedelja: 8.00, 9.00, 18.30

med tednom: 7.00, 18.30

URADNE URE: ponedeljek in četrtek od 17.30 do 18.00

torek in petek po jutranji maši ob 8.00

OBHAJILO NA DOMU starejšim in bolnikom: redno na prve petke v mesecu

in po naročilu, posebej še pred prazniki.
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