
TRIJE GOSPODOVI PRIHODI
Prva polovica adventa (od 1. adventne nedelje do 16. de-

cembra) je posvečena predvsem drugemu Kristusovemu priho-
du, ko bo vse človeštvo spoznalo svojega Odrešenika. Zadnjih 
osem dni adventa pa je neposredno usmerjenih v pripravo na 
praznovanje božiča, ko je Kristus prišel kot naš Odrešenik. Vse 
adventno bogoslužje je strnjeno v dveh mašnih hvalospevih 
tega časa. Prvi se zahvaljuje, ker se je Gospod pri svojem pr-
vem prihodu ponižal in postal človek, in naznanja, da bo spet 
prišel v veličastju svoje slave. Drugi hvalospev, ki se moli od 
17. do 24. decembra, pa kliče v spomin preroke, Devico Marijo, 
Janeza Krstnika, da nas pripravi na veselo pričakovanje skriv-
nosti njegovega rojstva. Tako nas bo našel čuječe v molitvi in 
vesele v prepevanju njegove slave. 

 

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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O tem, kaj pomeni biti čuječ, bl. J. H. Newman razmišlja 
takole: »Dobro je, da podrobneje razmislimo o besedi čuti oz. 
bedeti, saj jo Sveto pismo vztrajno uporablja. Ne imejmo le 
vere v Kristusa, temveč ga tudi pričakujmo! Ne le upajmo vanj, 
tudi bedimo zaradi njega! Ne imejmo le ljubezni do njega, tem-
več tudi hrepenenje po njem! Ni dovolj, da ga poslušamo, ča-
kajmo tudi na nagrado, ki je on sam. Pričakovati njegov drugi 
prihod v ljubečem in hvaležnem spominu na prvega.

Kaj sploh pomeni čuti? Poznate občutje, ko pričakuješ prija-
telja, ko čakaš, da pride, on pa odlaša? Ali kaj pomeni priča-
kovati pomemben dogodek, ki ob spominu nanj vztrepečeš in 
je tvoja prva misel že v ranem jutru? Veste, kako je, če imaš 
prijatelja v daljni deželi, če pričakuješ vesti o njem in dan za 
dnem ugibaš, kaj neki zdajle dela, ali mu je dobro? Veste, kako 
je, če živiš z nekom, ki ti je res blizu, da se sporazumeta s po-
gledi, da bereš v njegovi duši, da zapaziš vsako spremembo 
na njegovem obrazu, da prehitiš njegove želje, da z njim deliš 
veselje in žalost? ... Biti čuječ v pričakovanju Kristusa pomeni 
nekaj podobnega, kolikor pač lahko sedanje doživetje ponazori 
onstransko ...«

Toda med obema Gospodovima prihodoma je še tretji. In 
prav ta nas vabi k nenehni čuječnosti, budnosti. To je njegov 
sedanji prihod, njegovo vsakodnevno prihajanje po božji be-
sedi, evharistiji, vsakdanjih dogodkih. Sv. Bernard pravi: »Se-
danji prihod je pot, ki vodi od prvega k zadnjemu. To je tretji 
skrivnostni prihod, ko ga samo izvoljeni čutijo v sebi, on pa 
daje njihovim dušam zveličanje … Daje nam notranji mir in nas 
tolaži.«

Ta njegov tretji prihod se nam letos na poseben način razo-
deva v obhajanju izrednega leta usmiljenja, ki se bo začelo na 
praznik Brezmadežnega spočetja, 8. decembra. Kajti tisti, ki 
prihaja, Jezus Kristus, je obličje Očetovega usmiljenja. Bodimo 
torej čuječi, da njemu, ki prihaja in trka, takoj odpremo. Papež 
Frančišek pravi: »Gospod nikoli ne odpira vrat na silo. Tudi on 
prosi dovoljenja za vstop. Glej, stojim pred vrati in trkam. Če 
kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal 
z njim, on pa z menoj, beremo v knjigi Razodetja (3,20).« 
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Da bi v tem adventu in v vsem jubilejnem letu bolj in bolj 
odkrivali v Jezusu obličje Očetovega usmiljenja in tudi sami 
postajali vsem, s katerimi živimo, živa podoba Božjega usmi-
ljenja! 

s. M. Jasna Kogoj

MIKLAVŽEVA IGRICA
V soboto, 5. decembra, nas bo po večerni maši, ob 18.45, 

obiskal sv. Miklavž. Prav vsi, ne le otroci, povabljeni na Mi-
klavževo igro in obdarovanje. Tokrat nam bo igrica sprego-
vorila o pomembnosti Božje Besede za naše vsakdanje življe-
nje. Ker so bili otroci, kot kaže, precej pridni, upamo, da nam 
parkeljci ne bodo povzročali prevelikih težav. 

Ker bo ta prireditev namenjena prav vsem, vas prosimo, da 
povabite vaše prijatelje in znance,  ki prebivajo v naši župniji, 
tudi če se sicer ne udeležujejo bogoslužja!
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MIKLAVŽEVA NEDELJA
V nedeljo, 6. decembra, se bomo po vseh treh nedeljskih 

svetih mašah na župnijskem dvorišču lahko ogreli ob toplem 
čaju, kuhanem vinu in Miklavževih dobrotah. Dišalo bo po ci-
metu, nageljnovih žbicah in slastnih piškotih. 

Zato prosimo vse žene in dekleta, da priskočijo na pomoč 
sv. Miklavžu s svojimi domačimi dobrotami. Prosimo, da pe-
civo prinesete v veroučne prostore že v soboto pred in po 
večerni sveti maši. Župnik Alek in kaplan Peter pa prosiva že 
utečene in nove prostovoljce, da po sobotni večerni sveti maši 
pecivo razdelijo in pripravijo za nedeljsko praznovanje.

KNJIGA IN ČAJ
V torek, 15. decembra, bo po večerni sveti maši, ob 19.45, 

decembrsko srečanje knjigočajevcev. Tokrat smo se odločili, da 
si bomo ogledali film Božji možje, ki je po resničnih dogodkih 
posneta mojstrovina o menihih v alžirskih gorah. Je sočuten 
poziv k spravi in medkulturnemu razumevanju ter subtilna, člo-
večna študija religije in vzgibov verujočih. Zgodba temelji na 
resničnih dogodkih iz leta 1996, ko so v nemirni Alžiriji ugrabili 
in usmrtili sedem od devetih francoskih menihov, ki so v samo-
stanu trapistov visoko v gorah Magreba v slogi živeli z lokalnim 
muslimanskim prebivalstvom ter skrbeli za žrtve državljanske 
vojne med skrajnimi islamisti in vojsko. Film je dobitnik velike 
nagrade žirije festivala v Cannesu!

Lepo povabljeni na naše predpraznično adventno srečanje 
ob toplih besedah in vročem čaju.

Zdenka Sušec

DELAVNICA IZDELOVANJA VOŠČILNIC
Ročno izdelana voščilnica nosi ljubezen. Da bi ljubezen delili 

z drugimi, vas vabim na delavnico izdelovanja božično-novo-
letnih voščilnic, ki bo v soboto, 19. 12. 2015, od 16. ure 
do svete maše ob 18. uri. Dobimo se v veroučni učilnici. V ko-
likor imate doma šeleshamer, drug lep papir, nalepke, okraske 
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za voščilnice, lepilne pištole, »štance« ali kar koli, kar bi lah-
ko uporabili, prinesite s seboj. Če nimate, nič hudega. Imamo 
mi. Pridite in izdelajte voščilnice za svoje najdražje. Veseli vas 
bomo.

Alenka Brovč

SVETI VEČER
Na sveti večer bo prva maša ob 18. uri, oblikovana bo 

s posebno skrbjo za otroke. Ob 23.30 pa vabimo na božič-
nico oziroma k pripravi na polnočnico. Ob glasbi bomo Go-
spodu odprli srca za darove, ki nam jih želi podeliti v tej sveti 
noči. Sledila bo slovesna polnočnica.

BOŽIČNI KONCERT ALFA IN OMEGA
Na Štefanovo, v soboto 26. decembra, bo ob 20. uri v 

novi cerkvi izreden glasbeni dogodek. Nada Žgur, župljanka 
naše župnije ter vrhunska glasbenica in skladateljica, bo s svo-
jo zasedbo profesionalnih vokalistov in inštrumentalistov Alfa 
in Omega predstavila izbor slovenskih in tujih božičnih pesmi. 
Alfa in Omega posredujejo izročilo na svoj značilno sodoben 
način. Premierno bodo izvedli tudi novo skladbo. Povabite in 
pripeljite tudi vse, ki bi želeli preko glasbe doživeti lepoto bo-
žičnih praznikov. Ne zamudite tega enkratnega dogodka!

KOLEDAR DOGODKOV
 Pet. 4.12. Prvi petek: dopoldne obhajilo bolnikov na domovih. 
Sob. 5.12. Prva sobota: ob 17. uri adoracija pred Najsvetejšim in prilo-

žnost za spoved.
Sob. 5.12. Miklavžev večer: Miklavževa igra in obdarovanje (ob 18.45 

v novi cerkvi).
Ned. 6.12. Miklavževa nedelja: pogostitev in druženje po vseh dopol-

danskih mašah na župnijskem dvorišču.
Tor. 8.12. Brezmadežno spočetje Device Marije, slovesni praznik: sv. 

maše ob 8h, 9h in 18h, v Tomačevem tudi ob 18h.

 



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 

Vikend 11.-13.12. Duhovne vaje za birmance v Šmarjeti. Povežimo se 
z njimi v molitvi.

Tor. 15.12. Knjiga in Čaj: ogled filma Božji možje (ob 18.45 v veroučnih 
prostorih).

Sre. 16.12. Začetek Božične devetdnevnice: k večernim sv. mašam 
še posebej vabljeni otroci in njihove družine, da boste na 
poseben način spremljali Marijo in Jožefa na poti proti Be-
tlehemu. 

Sob. 19.12. Izdelovanje božično-novoletnih voščilnic (od 16. do 18. 
ure v veroučnih prostorih).

Čet. 24.12. SVETI VEČER: prva sv. maša ob 18h. Božičnica ob 23.30, 
slovesna polnočnica ob 24h.

Pet. 25.12. BOŽIČ: slovesne sv. maše ob 7.30. 9h in 11h, v Tomačevem 
ob 8h.

Sob. 26.12. Sv. Štefan: sv. maše ob 8h, 9h in 18h, v Tomačevem ob 8h.
Sob. 26.12. Božični koncert Alfa in Omega slovenskih in tujih božičnih 

pesmi.
Čet. 31.12. SILVESTROVO, drugi sveti večer: zahvalna sv. maša ob 

sklepu leta ob 18h.
Pet. 1.1.2016 MARIJA, SVETA BOŽJA MATI, Novo leto: : sv. maše po 

nedeljskem urniku.
Sob. 2.1.2016 Prva sobota: ob 18. uri bo adoracija pred 

Najsvetejšim in priložnost za spoved.

V adventu in vse do Novega leta bodo večerne  
sv. maše v novi cerkvi!

 

 


