
Dragi bratje in sestre v Kristusu,
dragi župljani,

Sem torej vaš novi župnik, z nekaterimi izmed vas sem se že 
spoznal. Imenovanje za tukajšnjega župnika je bilo zame popolno 
presenečenje. Moji človeški načrti so bili čisto drugačni. Vendar 
sem predlogu sedanjega ljubljanskega nadškofa Stanislava Zo-
reta odgovoril pritrdilno, v zaupanju, da se za tem skriva Božja 
previdnost, da Bog po škofih vodi svojo Cerkev.

V duhovnika sem bil posvečen leta 2006. Po končanem ma-
gisteriju v Bruslju sem se vrnil v Ljubljano in bil štiri leta kaplan 
v Trnovem. Zatem me je takratni nadškof dr. Anton Stres poslal 
na doktorski študij v Parizu, kjer sem ostal naslednja štiri leta. V 
tem času sem bil tudi odgovoren (župnik) za Skupnost pariških 
Slovencev.

V letošnjem letu bi želel spisati še zadnji del doktorata, ki mi 
preostaja, zato vas v začetku prosim za potrpežljivost, saj bom 
zaradi tega predvidoma dva dneva v tednu odstoten. Zelo sem 
hvaležen za odličnega in požrtvovalnega kaplana Petra, ki je, tako 
mislim, pravi dar za našo župnijsko skupnost.

Župnik Alek Zwitter

ŠTIRJE IZZIVI ZA PRIHODNOST
V nadaljevanju bi rad povzel štiri poudarke, ki sem jih omenil 

v nastopni pridigi in ki se mi zdijo bistveni za zdrav dolgoročni 
razvoj naše župnije.
1. Božja ljubezen: evangeliji ne govorijo samo o tem, da Bog 

obstaja, temveč, da je Bog Ljubezen. V Kristusu se nam je raz-

 

N e  p r e z r i t e  v  m e s e c u  a v g u s t u  
 
 
Petek, 1. 8.: Prvi petek – dopoldne obhajilo bolnikov in ostarelih na 

domovih; ob 18. uri priprava staršev in botrov na krst otrok. 
Sobota, 2. 8.: Prva sobota – ob 18. uri adoracija pred Najsvetejšim in 

priložnost za spoved. 
Nedelja, 3. 8.: Krst otrok ob 10. uri. 
Petek, 15. 8.: MARIJINO VNEBOVZETJE – VELIKI ŠMAREN: 

svete maše bodo po nedeljskem urniku (7.30, 9.00, 11.00, v 
Tomačevem ob 8.00). 

Ponedeljek, 18. 8.: Začetek ORATORIJA ob 9. uri. 
Nedelja, 24. 8.: Predstavitev ORATORIJA pri sveti maši ob 11. uri. 
Ponedeljek, 25. 8.: Začetek vpisovanja v novo veroučno leto. 
 

KARITAS 
Položnice, s katerimi lahko pomagate prizadetim v nedavnem neurju, 
so vam na voljo v stari cerkvi. 

 
MAŠE, KI BODO OPRAVLJENE DRUGOD: 
1 sv. Judu Tadeju v zahvalo in priprošnjo 1 za milost sv. vere 
1 Mariji v zahvalo za odvrnitev potresa 1 v čast M. B. za zdravje 
1 v zahvalo     5 po namenu 
1 za zdravje 

 
 

Obiščite našo spletno stran: 
http://zupnije.rkc.si/lj-svkriz; e-pošta: zupnija.lj-zale@rkc.si

Župnijski TR: 24201-9004219171  
 

 

 

ŽUPNIJSKA PISARNA (  437–22–03, 437-20-03) je odprta v ponedeljek in torek 
(župnik), četrtek in petek (duhovni pomočnik) od 8.30 do 9.30 in od 17.00 do 18.00. 

 ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  ♣  
Izdal ŽU Ljubljana Sv. Križ, Na Žalah 2. Odgovarja Tomaž Prelovšek, župnik. 

oznanila
župnije ljubljana 
sv. križ na žalah 
 

† ♣ † ♣ † ♣ †  Avgust 2008 † ♣ † ♣ † ♣ †
 

OODDPPRRII  OOČČII  !!  
 
29. junija smo stopili v »Pavlovo leto«, ki ga je oklical papež 
Benedikt XVI. kot duhovno pripravo na 2000-letnico rojstva tega 
velikega apostola narodov. Sestavljavci, ki vsako leto pripravijo 
gradivo za ORATORIJ, so zato letos izbrali življenjsko zgodbo in 
lik svetega Pavla.  
Pavel je jezdil v Damask, 
da bi tam preganjal kristja-
ne. Toda na poseben način 
je v njegovo življenje sto-
pil Jezus: nenadoma ga je 
obsijala močna svetloba, ki 
ga je zaslepila in padel je s 
konja. Kristjani v Damas-
ku so nad njim molili. Spet 
je spregledal, se dal krstiti 
in postal eden izmed naj-
bolj zavzetih razširjevalcev 
in pričevalcev Jezusovega 
veselega oznanila.  

let
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odel kot tisti, ki ljubi človeka, ki podar-
ja svojega Sina, zato, da bi vsak od nas 
živel. Največje zlo niso zunanje težave, 
ampak naš greh; Kristus nas ozdravlja, 
nas osvobaja grehov in nam daje življe-
nje. V njem smo notranje osvobojeni, v 
Jezusu prejemamo gotovost, da smo od 
Boga ljubljeni. In nobena zunanja stiska 
nam ne more vzeti tega zaklada vere. 
Zato lahko z apostolom Pavlom rečemo: 
»živim v veri v Božjega Sina, ki me je 
vzljubil in daroval zame sam sebe.« (Gal 2,20)

2. Občestvo: Božja ljubezen nas torej osvobaja in rešuje. Vendar 
nas Bog ne želi reševati na samoten način. Iz nas ustvarja ob-
čestvo. Proti nebesom potujemo skupaj. Vsak izmed nas potre-
buje pomoč drugih na svoji poti in tudi drugi potrebujejo našo 
pomoč. Kristjan se ne more odrešiti sam, ampak samo skupaj 
z drugimi. Župnija je zato predvsem in najprej občestvo. Je kot 
ena velika Božja družina. Duhovniki ne moremo sami prekvasiti 
župnije, ampak samo skupaj, v tesni povezanosti z župljani. 
Vsak je povabljen, da ponudi Bogu na razpolago svoje darove. 
Vsi talenti so dobrodošli. In tudi najbolj skrita duša v župniji, ki 
tiho moli, je za občestvo velik zaklad.

3. Upanje: Kristjan je človek upanja. Nekoč mi je nekdo rekel: 
»Vedrina je normalno stanje pravega kristjana.« Seveda to ne 
pomeni, da ne trpimo ali prenašamo neštetih težav. Toda za-
vest o ljubljenosti v Kristusu ter dejstvo, da na tej poti nismo 
sami, v nas poraja upanje. Upanje je treba razlikovati od raznih 
človeških upov. Francoščina razlikuje med izrazoma esperance 
in espoir, med upanjem in različnimi človeškimi upi. Upamo na 
dobro vreme, na zdravje, na zmago nogometne reprezentance, 
na šolski uspeh svojih vnukov... Upanje pa je nadnaravnega iz-
vora, je dar Svetega Duha, zato lahko obstane tudi če bi bili vsi 
človeški upi porušeni. Kristjani smo pričevalci upanja, smo kot 
svetilke sredi pogosto temačnega sveta. Naloga župnije je, da 
je nosilka upanja, in da je zato privlačna za sodobnega človeka.

4. Oznanjevanje: Zadnje Jezusovo sporočilo učencem je: »Pojdite 
torej in naredite vse narode za moje učence... Pojdite po vsem 
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svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu!.« (Mt 28,19; Mr 
16,15) Oznanjevanje ni nekaj fakultativnega, je nujni sestavni 
del živega krščanstva. V srcu vsakega pristnega kristjana je že-
lja, da bi vsi ljudje odkrili zaklad, ki ga pozna, Božjo ljubezen, in 
tako našli mir svoji duši. Vprašanje Boga se dotika prav vsakega 
človeka, pa čeprav se mu ta še tako izmika. Ne da bi se tega 
vedno zavedali, vsi ljudje hrepenijo po Bogu, po Bogu, ki je lju-
bezen. Kristjani moramo odgovoriti na to iskanje, ki je v vsakem 
človeku. Poklicani smo, da pričujemo o veri, upanju in ljubezni, 
ki so v nas. Strah je slab svetovalec. Če se bomo zapirali vase, če 
se bomo predajali strahu, potem se bo naše občestvo krčilo. Če 
pa bo naša župnija oznanjevalna, potem bo ta rasla, potem bo to 
živa, vesela in privlačna župnija.

KNJIGA IN ČAJ
V torek, 13. oktobra, se bomo po večerni sveti maši, ob 19. 

30 v prostorih veroučne učilnice, srečali s patrom Zdravkom Ja-
kopom, avtorjem knjige: »Sebi in tebi«. Pridružite se nam ob to-
plem čaju.

Pater Zdravko po svetu hodi z odprtimi očmi. Dogodke in ljudi 
srečuje skozi zgodovinski spomin, pa tudi skozi Sveto pismo in 
nauk Cerkve.

Naj nam pogovor z njim pripomore k temu, da bomo tudi mi 
skozi svet hodili odprtih oči in z ljubeznijo v srcu. 

Vse dobro, Zdenka Sušec

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV
V nedeljo, 25. oktobra, ob 9. uri, bomo pri sveti maši počastili 

zakonce, ki praznujejo okrogle obletnice (5, 10, 15, 20, 25… let). 
Med mašo bodo prejeli poseben blagoslov. Jubilante vabimo, da 
svojo navzočnost sporočite v župnijsko pisarno do srede 21. okto-
bra (zupnija.lj-zale@rkc.si ali po telefonu 01/437-22-03).

DRUŽABNI VEČER ZA MLADE
V petek po večerni maši, 9. oktobra ob 19.30 bo večer dru-

žabnih iger za mlade. Pridite vsi mladi! Lepo povabljeni tudi 
birmanci! S seboj lahko prinesete kakšno dobro družabno igro, 
lahko pa tudi kaj za prigriznit :-)
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Župnijska pisarna (437 22 03, 437 20 03) je odprta v ponedeljek in torek,  
četrtek in petek od 8.30 do 9.30 in od 17.00 do 17.45.

                     

Izdal ŽU Ljubljana Sv. Križ, Na Žalah 2. Odgovarja Alek Zwitter.
Mail: zupnija.lj-zale@rkc.si, dobrodošli na naši spletni strani: http://zupnija-lj-sv-kriz.rkc.si/

URNIK SV. MAŠ
Od ponedeljka, 26. oktobra, so večerne sv. maše ob 18h.

NEDELJA: 7.30, 9h, 11h; TOMAČEVO 8h; DELAVNIKI: 7 in19h 

NAŠA ŽUPNIJA  
IN PROFESOR DR. ANTON STRLE 

Na našem pokopališču čaka vstajenja tudi božji služabnik prof. 
dr. Anton Strle (1915 – 2003). Umrl je 20. oktobra 2003. Zelo se je 
trudil za ustanovitev župnije Sv. Križ na Žalah in nekaj časa je pre-
stajal zapor na področju naše župnije (leta 1952).

Zanj poteka postopek za beatifikacijo in zato se ga bomo na 
poseben način spomnili v soboto, 24. oktobra pri sv. maši ob 
19.00. Somaševanje bo vodil pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar, 
po maši pa bomo šli v procesiji na njegov grob in se ga tam spomnili 
s kratko molitvijo.

Takole je prof. Anton Strle v pismu z dne 26. 8. 1963 spodbujal g. 
Mirota Permeta, tedaj kaplana v župniji Ljubljana – Sv. Peter: »Jaz 
na Vašem mestu bi čim prej uredil vse z g. župnikom in vse svoje 
sile vrgel na Žale. Tam bi začel vsak dan spovedovati, tam gradi-
ti skupino pobožnih oseb za resnično dejavne ude skrivnostnega 
Kristusovega telesa. Tiste osebe bi molile in žrtvovale se za mlado 
krščansko občino, ki bi jo začel graditi. Tam bi adoriral vsak dan vsaj 
eno uro, čeprav bi bilo kdaj treba k temu šteti tudi nekaj brevirja, 
za milost, da bi bila moja beseda prepričljiva in da bi vse moje delo 
dobilo božji blagoslov. Tam bi si točno uredil – čeprav v okviru mo-
žnosti in posebnih razmer – potem ko bi razmere točno spoznal tudi 
od blizu, dnevni red, in bi načrtno zasledoval tisti bližnji cilj, ki bi si 
ga postavil za nekaj mesecev vnaprej, seveda vse s premislekom 
v luči božjih navdihov, izprošenih s ponižno molitvijo in z majhno, 
a dosledno asketično prizadevnostjo – vse v izročitvi Mariji, Kraljici 
apostolov: v njeni luči bi vsak dan skušal najti do ljudi tisto nese-
bično, ljubezni in spoštljivosti polno razmerje do ljudi, kakršnega je 
ona mora biti polna, ko je prvo Cerkev krepila s svojo tiho navzoč-
nostjo za njena miroljubna osvajanja za Kristusa, vsa zakoreninjena 
v zedinjenosti z evharistično Gospodovo navzočnostjo.«
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