
NA ROMANJU V OČETOVO HIŠO
Naše življenje je pot domov, k Očetu. On nas obudi v življe-

nje, nas vabi, naj vstanemo, ko se znajdemo »na tleh«, in nas 
na koncu pokliče k sebi v nebeški dom. Skozi življenje potujemo 
kot romarji in ne kot turisti - ti vedo, kam jih bo vodila pot, ker 
imajo načrt, zemljevid ali vodnika. Kot romarji pa poznamo cilj, 
ne pa tudi poti. Čaka-
jo nas ovinki, križišča 
in zgrešene smeri; ob 
trenutkih veselja in 
uspehih doživljamo 
tudi  boleča spozna-
nja in izkušamo strah. 
Bog nam v občut-
kih samote in nemoči 
trka, da mu odpre-
mo srce in spoznamo 
njegovo brezpogojno 
očetovsko ljubezen. 
Kot romarji torej išče-
mo Božje obličje in 
hodimo v veri, da nas 
na koncu poti čaka lju-
beč in usmiljen Očetov 
objem. Od kod nam ta 
vera?

 

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.  
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Če smrt razumemo kot konec vsega, se ta spremeni v gro-
žnjo, ki uniči vsake sanje, vse upe, ki pretrga vsak odnos in 
prekine vsako pot. To se zgodi, ko ne verjamemo v obzorje, 
ki gre onkraj sedanjega življenja – ko živimo, kot da Bog ne 
obstaja. Ob misli, da je na koncu res vsega konec, se na poti 
ukvarjamo predvsem z lastnimi interesi in zemeljskimi stvarmi. 
Tak pogled na smrt nam vzbuja le grozo, zato nimamo druge 
izbire, kot da jo prikrivamo, zanikamo ali jemljemo skrajno po-
vršno. 

Naše bivanje torej ni le naključno nahajanje na svetu in pot 
proti niču. Tej razlagi se človekovo srce upira. Če se spomnimo 
na najbolj boleč trenutek našega življenja, ko smo izgubili lju-
bljeno osebo, se zavemo, da se kljub bolečini v srcu dviga pre-
pričanje, da ne more biti vsega konec, da podarjena in prejeta 
dobrota ne more biti izničena. Znotraj nas je močna vera, ki 
nam pravi, da se naše življenje ne konča s smrtjo. Ta življenj-
ska žeja je našla svoj resničen in zanesljiv odgovor v vstaje-
nju Jezusa Kristusa. Njegovo vstajenje ne daje samo gotovosti 
o življenju po smrti, ampak razsvetljuje tudi samo skrivnost 
smrti vsakega od nas. Če živimo združeni z Jezusom in njemu 
zvesti, bomo zmožni z upanjem in odprtostjo pristopiti tudi k 
prehodu skozi smrt, ki je neizbežen postanek na romanju proti 
večnosti, v večen Božji objem.

Barbara

POVABILO ZA NOVE BRALCE
Še vedno nam pri marsikateri nedeljski maši primanjkuje 

bralcev Božje Besede. Vse, ki bi imeli veselje sodelovati pri 
nedeljskih bogoslužjih, vabimo, da to sporočite našima duhov-
nikoma. Hvaležni bomo za vašo pripravljenost.

POVABILO ZA NOVE MINISTRANTE
Ministranti vabimo v svoje vrste nove fante, ki si želijo služiti 

Jezusu in biti blizu oltarja. Vse, ki vas to zanima, se (s starši) 
oglasite kaplanu Petru, ki vam bo dal vse potrebne napotke. 
Ministrantske vaje so ob vnaprej določenih sobotah ob 10h.
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ZAKONSKA SKUPINA
V naši župniji delujejo štiri zakonske in ena predzakonska 

skupina. Ena izmed njih vas vabi, da se jim pridružite: 

Dragi zakonci!
Smo župnijska zakonska skupina Midva. Toplo vas va-

bimo, da se nam pridružite. Znašli se boste enaki med enaki-
mi. Zavedamo se občutljivosti naših odnosov, zato se trudimo, 
da krepimo naše zdrave plati. Pomoč iščemo predvsem znotraj 
najinega zakona in v Božji besedi. Zakonska skupina pa nama 
stoji ob strani. Naše prijateljevanje je živo na pogovorni, moli-
tveni, kulturni in družabni ravni. Pridite, spoznajmo se!

Srečanja potekajo vsako tretjo sredo v mesecu ob 20. uri v 
župnijskih prostorih. Prihodnjič se dobimo v sredo, 18. novem-
bra 2015. Pogovarjali se bomo o tem, kako prepoznamo svoj 
jezik ljubezni. Res dobrodošli!

Za dodatne informacije Marijan in Maja Jesenko (kontakt: 
041 742 569)



Župnijska pisarna (437 22 03) je odprta v ponedeljek in torek,  
četrtek in petek od 8.30 do 9.30 in od 17.00 do 17.45.

                     

Izdala župnija 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
NEDELJA: 7.30, 9h, 11h; TOMAČEVO 8h; DELAVNIKI: 7 in18h 

KNJIGA IN ČAJ
V torek, 10. novembra, po večerni sveti maši, ob 18.30, se 

bomo v skupini Knjiga in čaj v župnijski knjižnici pogovarjali o 
knjigi: Papež Frančišek: Cerkev, hiša usmiljenja.

Kdor stopi v Božjo hišo in se izroči božjemu usmiljenju, od-
krije – poleg tega, da se ne čuti več osamljenega in prepušče-
nega samemu sebi –, v čem je smisel polnega bivanja, ožarje-
nega z vero in ljubeznijo živega Boga: umrli in od mrtvih vstali 
Kristus je trajno navzoč v Cerkvi. Kdor se z njim sreča in ostane 
z njim povezan, se uči slovnice krščanskega življenja, pred-
vsem pa potrebe po odpuščanju in spravi, bratstvu in ljubezni. 
Vse to pa naj kristjani kot veseli pričevalci božjega usmiljenja 
odsevamo v svetu. 

Lepo povabljeni na topel čaj in toplo besedo. Hodimo v evan-
geljskem veselju. 

Zdenka Sušec


