Druge prireditve v jubilejnem letu
V torek, 8. maja: predstavitev knjige o ljubljanski nadškofiji z vsemi župnijami.
Na binkoštno soboto, 26. maja: romanje mladih in sprejem relikvij bl. Alojzija Grozdeta v stolnici.
V soboto, 1. septembra: romanje družin v Gornji Grad,
eno od zibelk ljubljanske škofije.
V četrtek, 6. septembra: slovesno bogoslužje apostolskega nuncija ob 550. obletnici, odkar je Pij II. potrdil ustanovitev škofije.
V nedeljo, 16. septembra: nedelja svetniških kandidatov
ljubljanske metropolije v ljubljanski stolnici.
V nedeljo, 18. novembra: slovesen rekviem za vse pokojne ljubljanske škofe v stolnici.
Miklavževa nedelja, 9. decembra: sklep jubilejnega leta s
slovesno mašo papeževega delegata.

Odpustki romarjem v stolnico
Sveti oče Benedikt XVI. je obdaril vse romarje v ljubljansko stolnico v jubilejnem letu s popolnim odpustkom. Da to lahko prejmejo, morajo verniki izpolniti
naslednje pogoje: zakramentalno spoved, prejem svetega obhajila, molitev po namenu svetega očeta.
To milost lahko prejmejo resnično skesani verniki in
ta odpustek lahko darujejo tudi kot prošnjo za duše v
vicah, če obiščejo ljubljansko stolnico kot romarji, in
so tam navzoči pri kakšnem svetem obredu, pri kakšni
drugi pobožnosti ali če se vsaj pred grobovi škofov nekaj časa pobožno pomudijo, sklenejo pa to pobožnost
z molitvijo očenaša, apostolske vere in počastitvijo
Božje Matere, Device Marije.
Verniki, ki jih ovirata starost ali bolezen, lahko prav
tako prejmejo popolni odpustek, da le niso navezani
na kakršenkoli greh in imajo namen, čim prej bo mogoče, izpolniti tri običajne pogoje, če se duhovno pridružijo jubilejnim slovesnostim ali romanjem s tem, da
usmiljenemu Bogu darujejo svoje molitve in trpljenje.
(Iz pisma Apostolske peniteniciarije 30. novembra 2011,
prot. n. 1179/117/I.)
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S praznovanjem poglabljamo
in utrjujemo svojo vero
ter povezanost v občestvu
krajevne Cerkve.

9.2.2012 13:57:55

»Spoznaj, kristjan,
svoje dostojanstvo!« (sv. Leon Veliki)
Na Miklavževo nedeljo, 11. decembra
2011, smo z bogoslužjem začeli »jubilejno leto nadškofije Ljubljana«, saj
je prav na god sv. Nikolaja minilo natanko 550 let, odkar je cesar Friderik
III., prijatelj papeža Pija II., ustanovil v
Ljubljani škofijski sedež in ljubljansko
škofijo, ki jo je papež potrdil naslednje
leto, 6. septembra 1462.
Ko sta cesar in papež v srcu slovenskega ozemlja ustanovila škofijsko cerkveno središče, sta našim katoliškim
prednikom priznala, da so sposobni prevzeti na tem ozemlju poslanstvo vesoljne Cerkve in ga častno izpolnjevati. To je poslanstvo oznanjevanja vere v Jezusa Kristusa,
našega edinega Odrešenika, in verodostojno pričevanje
za to vero s svetim bogoslužjem in dejavno ljubeznijo do
bratov in sester. Priznala sta, da so bili naši predniki odrasli in zreli Jezusovi učenci, pripravljeni in odgovorni, da
zagotavljajo tudi prihodnost te vere in Cerkve. Zgodovina
je to zaupanje cesarja in papeža potrdila, naša dolžnost
danes pa je, da v spremenjenih razmerah ostanemo temu
zgledu svojih prednikov zvesti.
Biti kristjan je nekaj velikega, neprimerljivega. Naša
vera, naša pripadnost Jezusu Kristusu v katoliški Cerkvi
je in mora biti za nas velika vrednota, temelj našega ponosa in naše krščanske zavednosti. V eni svojih znanih
božičnih pridig je papež Leon Veliki zaklical. »Spoznaj,
kristjan, svoje dostojanstvo!« Tudi jubilejno leto, ki smo
ga začeli 6. decembra 2011, končali pa ga bomo 9. decembra 2012, je posvečeno temu, da bi še bolj spoznali in
utrdili svoje krščansko dostojanstvo, se ga še bolj živo zavedali, bili kot zavedni kristjani in katoličani nanj še bolj
ponosni in za to dostojanstvo verodostojno pričevali tudi
z besedo in dejanjem.
Vabim vas, da v občestvu vernih bratov in sester praznujemo ta jubilej z romanjem v ljubljansko stolnico, mater vseh
cerkva v nadškofiji. Da se udeležite vseh drugih prireditev v
tem jubilejnem letu in tako z molitvijo, pogovorom in bogoslužnimi ter prijateljskimi srečanji utrdite in poglobite svojo
vero in pripadnost občestvu Cerkve v naši nadškofiji.
dr. ANTON STRES, nadškof metropolit
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Stolnica sv. Nikolaja

Romanja arhidiakonatov
RAZPORED ROMANJ:
• sobota, 3. marca: I. arhidiakonat (dekanije Ljubljana
Center, Moste, Šentvid in Vič/Rakovnik);
• sobota, 10. marca: II. arhidiakonat (dekanije Kranj,
Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič);
• sobota, 17. marca: III. arhidiakonat (dekanije Domžale, Kamnik, Litija, Zagorje);
• sobota, 24. marca: IV. arhidiakonat (dekanije Cerknica, Grosuplje, Ribnica, Vrhnika).
DNEVNI RED:
• 9.30 sv. maša v stolnici, ki jo bo daroval pomožni škof
msgr. dr. Anton Jamnik;
• 10.45 kava na dvorišču Teološke fakultete;
• 11.00 predavanje nadškofa msgr. dr. Antona
Stresa in pogovor z njim;
• 13.00 pogostitev na dvorišču Teološke fakultete;
• 14.00 ogled razstave v Narodnem muzeju pod strokovnim vodstvom.
Na ta srečanja ste vabljeni prav vsi, ki se čutite del občestva Nadškofije, posebej pa člani ŽPS in župnijski sodelavci: pevci, ministranti, delavci Karitas in drugi.

Ljubljanski ribiči so postavili
svojemu zavetniku na bregu Ljubljanice na mestu sedanje stolnice svetišče najbrž potem, ko so
njegove relikvije iz maloazijske
Mire prenesli v Bari (l. 1087) in
se je v zahodnem svetu razmahnilo češčenje tega svetnika. Leta
1262 je cerkev prvič omenjena.
V drugi polovici 14. stoletja
je bila prvič predelana v gotskem slogu. Pred ustanovitvijo škofije leta 1461 so jo
korenito predelali, jo povišali in prekrili z gotskim obokom ter enotno streho. V 17. stoletju (l. 1675) je bil pod
italijanskim vplivom narejen nov prezbiterij. Pobuda za
novo stolnico na mestu stare, je prišla iz kroga tedanjih
izobražencev Academie operosorum. Škof Žiga Herberstein je sam prispeval znaten delež sredstev za svetišče.
Vsa dela je vodil kanonik Janez Anton Dolničar.
V kratkih šestih letih od leta 1701 do 1707 so gradnjo tudi uspešno izpeljali. Sodelovali so znani gradbeniki, umetniki in slikarji. Načrt za stolnico je izdelal sloveči jezuitski arhitekt in slikar Andrea Pozzo iz
Rima. Za poslikavo stolnice so pridobili severnoitalijanskega slikarja Giulia Quaglia, ki je od leta 1703 naprej poslikal vso stolnico. V nadaljnjih letih in desetletjih je svetišče sv. Nikolaja z umetniškimi deli obogatilo
veliko uglednih kiparskih in slikarskih imen. Leta 1841
je stavbenik Matej Medved pozidal kupolo, v letih od
1843 do 1844 pa jo je Matej Langus poslikal. Leta 1859
so celotno notranjščino marmorirali.
Med zadnjimi pridobitvami ljubljanske stolnice je
škofovski sedež, ki ga je stolnici leta 1952 podaril arhitekt Jože Plečnik, ki je izdelal tudi načrt za predelavo kapele sv. Križa, kamor je postavil najstarejši kip, gotskega
Križanega. Slikar Stane Kregar je za 500-letnico napravil
barvni vitraj nad glavnim oltarjem z upodobitvijo sedmerih zakramentov. Arhitekt Anton Bitenc pa je v letih
1969 do 1971 preuredil prezbiterij v skladu z navodili II.
vatikanskega koncila. Ob prvem obisku Janeza Pavla II.
v Sloveniji 16. maja 1996 je stolnica dobila dvoje monumetalnih bronastih vrat: Slovenska in Ljubljanska, delo
kiparjev Toneta Demšarja in Mirsada Begića.

9.2.2012 13:58:09

