
»VSI LJUDJE BODO PRIŠLI K TVOJI LUČI...«
Božični čas močno zaznamuje tudi praznik Gospodovega razglaše-

nja, ki ga praznujemo 6. januarja, nam pa je bolj blizu kot praznik Svetih 
treh kraljev. Modri z Vzhoda so bili veliki poznavalci zvezd, mogočni in 
učeni možje, toda kljub temu so bili resnično možje neizmerne vere. 
Vedeli so, da se je nekje daleč rodil judovski kralj, Kristus, Odrešenik, 
kljub temu, da niso bili Judje. Ker so bili odprti za Boga, ker so se pustili 

 

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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voditi božji luči, jim je bil podarjen dar vere, brez katere se nikoli ne bi od-
pravili na to prečudovito dolgo potovanje, brez katere ne bi nikoli pustili 
vsega za seboj in se odpravili na pot v Jeruzalem, na pot k Bogu. Pod 
vodstvom zvezde so se odzvali božjemu klicu, kajti veliko je poklicanih, 
pa malo izvoljenih. 

Ko so ga našli, ga niso našli na dvoru, ampak v naročju ma-
tere Marije. Iskali so kralja, našli pa so božjega Sina in padli 
predenj in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu podarili 
najdragocenejše zemeljske dobrine, kar so jih premogli. Zlato 
je bilo darilo za kralja, kralja, ki ne bo kraljeval s sovraštvom, 
ampak z mirom, ne z nasiljem ampak z neskončno ljubeznijo. 
Prinesli so kadilo za duhovnika vseh duhovnikov, za močnega 
kralja, kneza miru, in tako naznanili ter priznali njegovo veli-
čino in počastili njegovo božanstvo. Prinesli so mu tudi miro, 
dišavo, ki ponazarja priznanje njegovega učlovečenja, smrt, 
maziljenje in odrešenje na križu v odpuščanje grehov.

Ko so ga našli, so se mu v celoti podarili. Bili so resnično 
modri, kajti v svoji veri so vedeli, da je Jezus dolgo pričakovani 
Mesija, da je učlovečeni Bog in da je prišel na ta svet umret za 
grehe vsega sveta. 

Ta darila, ki so mu jih prinesli pa zbledijo pred darovi, ki nam 
jih daje Bog. Dal nam je svojega edinorojenega sina, Jezusa 
Kristusa, da bi nam podaril pot k sebi v nebo. Bog je namreč 
svet tako vzljubil, da je dal svojega Sina, da bi se nihče, kdor 
vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog 
svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se 
svet po njem rešil.  

Zato so se modri po drugi poti vrnili v svojo deželo. To lahko 
razumemo tako, da se po tem, ko so videli veličastvo Luči, ki se 
je rodila v Betlehemu, predrugačeni in razsvetljeni polni vere 
vrnejo v svojo deželo, kajti dano jim je bilo videti kralja slave 
v vsej otroški ponižnosti. Ker so imeli notranjo luč vere, jim 
ni bilo več potrebno znamenje na nebu. Kakor pravi Benedikt 
XVI.: »Modri so sledili zvezdi in našli Jezusa, veliko Luč, ki raz-
svetljuje vsakega človeka. Trije modreci z Vzhoda ponazarjajo 
vse ljudi, ki so se v vsej zgodovini napotili k Detetu iz Betle-
hema, da bi ga počastili kot božjega Sina in se mu poklonili.« 
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Bog nas kliče, kot zvezda na nebu nas vodi in nam lajša 
težo naših križev, z milostjo, tolažbo in mirom, ki ga svet ne 
more dati. Po zgledu teh svetih mož radostno sprejmimo dar, 
ki se nam daje, vrnimo se po drugi poti nazaj k sebi, v svojem 
srcu poiščimo resnično Luč in odprimo svoje zaklade, zaklade 
krščanske ljubezni. Stopimo Bogu naproti in tudi mi odložimo 
svoj ponos in bremena sveta, sprejmimo Jezusov dar, ki se 
nam daje in mu v celoti podarimo naš najdragocenejši dar, dar 
svoje vere. Podajmo se na pot, ki jo kaže luč vere, ki bo z vsa-
kim korakom svetlejša in veselo razglasimo Gospoda! 

Drago Ferencek

MOLITEV BOGORODICI (SV. EFREM SIRSKI)
O Gospa in Devica, brezmadežna Bogorodica, moja pre-

slavna Gospa, moja največja dobrotnica, ti, ki si vzvišena nad 
nebesa. Bolj si častitljiva od kerubov in mnogo slavnejša od 
nebeške vojske, ti, veselje apostolov, oznanjevanje mučencev, 
radost svetnikov, zlati oltar, posoda z nebeško mano, prava 
skrinja zaveze, neizgorljivi grm, odprta širjava.

Zares si se pokazala kot zeleni poganjek in kot cvet se nam 
je razodel tvoj Sin, naš pravi Bog, moj Bog in moj Stvarnik. Ti 
si telesno rodila Boga, Besedo; pred rojstvom si ohranila devi-
štvo, Devica si ostala po porodu in s Kristusom, Bogom, tvojim 
sinom, smo bili spravljeni. Ti si pomoč grešnikov in tistim, ki jih 
premetava po valovih in izgubljajo upanje, si pristan, tolažba 
sveta, varstvo sirot in cena odkupitve jetnikov.

Ti, opora menihov in up njih, ki živijo v svetu, zaščita in po-
krivalo družin. Ti, ki si moja mati, kraljica in gospa; pod svojimi 
krili me zavaruj, zaščiti, da se ne bo veselil zoper mene Satan, 
ki snuje pogubo, in se zločinsko povzdiguje zoper mene. Ti 
namreč, prečista, si moj pristan, pomočnica in zaščita. Ne po-
znam drugega zatočišča razen tebe, Gospa. Z mnogimi solzami 
te prosim, Gospa, naj me tvoj dragi Sin, Stvarnik in Oblikovalec 
ne odtrga od sebe zaradi mojih mnogih grehov, ki sem jih storil. 
Prosim te, da me pripelješ h Kristusu in mi daš vstopiti v tiste 
dvorane svetih, kjer ni solza in ne stiske, ni nadloge in ne smr-
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ti, ni muk in ne tesno-
be, ampak neskončno 
veselje, življenje, ki 
nima konca, radova-
nje in vriskanje, slava 
in sijaj.

Razženi, Gospa, 
vsako razmišljanje, ki 
mi ga hudobec vztraj-
no vsiljuje, da bi str-
moglavil mojo ubogo 
dušo vse do globin 
pekla. Reši me, moja 
Presveta, od njegovih 
zank. Daj mi, Devica, 
strahu božjega in lju-
bezni, Boga vredne 
odločitve, čisto življe-
nje, ljubezen do Boga 
in hkrati do bližnjega, 
potrpežljivosti, poni-
žnosti, zdržnosti, po-
sta ter solz skrušeno-

sti, ki očiščujejo od zla, ki sem ga nesrečnik zagrešil.
Pomagaj mi, Gospa, da ne postanem hudičeva igračka. Ti, 

Prečista me iztrgaj iz rok zlobnega in prekanjenega prevaran-
ta. Naredi me, Devica, v teh poslednjih časih za služabnika 
tvojega Sina, in za posodo, ki bo znova primerna za Presvetega 
Duha, ki te je obsenčil. In nakloni mi, da te bom poveličeval in 
te iz vsega srca klical. Pozdravljena, pesem kerubov in himna 
angelov. Pozdravljena, mir in veselje človeškega rodu. Pozdra-
vljena, raj vseh prijetnosti. Pozdravljena, drevo življenja. Poz-
dravljena, obzidje vernikov, pristan ogroženih.

Pozdravljena, novi klic Adamov. Pozdravljena, cena Evinega 
odrešenja. Pozdravljena, studenec milosti in nesmrtnosti. Poz-
dravljena, zapečateni izvir Svetega Duha. Pozdravljena, božje 
svetišče. Pozdravljena, božji prestol. Pozdravljena, čista, ki si 
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strla glavo nemarnega zmaja in ga, vklenjenega v verige, za-
gnala v brezno. Pozdravljena, pribežališče potrtih. Pozdravlje-
na, odveza prekletstva, ki se je po tebi svetu vrnilo veselje, 
Devica že od svojega rojstva brez vsakega madeža. Pozdra-
vljena, Mati Kristusa, Sina živega Boga. Njemu se spodobi sla-
va in čast, češčenje in pesem zdaj in vselej in povsod. Amen 
na veke. 

SVETO LETO USMILJENJA

8. decembra je na pobudo papeža Frančiška vesoljna Cer-
kev vstopila v jubilej usmiljenja. Gre za poseben čas milosti, 
čas, ko smo povabljeni še močneje izkušati Božjo ljubezen. 
To je leto, v katerem nam bo Gospod na posebej neposreden 
način  pokazal pot sprave z Bogom in z bližnjim: »To bo sveto 
leto usmiljenja. Bodite usmiljeni kakor Oče.«
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„Nihče ne more biti izključen iz Božjega usmiljenja. In Cer-
kev je dom, ki sprejme vsakogar in nikakor ne zavrne“, je de-
jal sveti oče. Poudaril je, da je treba vrata vedno pustiti odpr-
ta, da bi tisti, ki se jih je milost dotaknila, lahko našli gotovost 
odpuščanja. „Večji ko je greh, večja mora biti ljubezen Cerkve 
do tistih, ki se spreobrnejo“, je poudaril papež Frančišek in 
dodal, da Bog odpušča vedno, zato ga nikoli ne smemo nehati 
prositi odpuščanja.

„Organizacijo jubilejnega leta zaupam papeškemu svetu 
za spodbujanje nove evangelizacije, da bi celotno dogajanje 
prispevalo k novemu obdobju Cerkve in jo spodbudilo pri nje-
nem poslanstvu prinašati vsakemu človeku evangelij usmilje-
nja. Prepričan sem, da celotna Cerkev potrebuje usmiljenja, 
saj smo vsi grešniki“, je še dejal sveti oče Frančišek. 

KNJIGA IN ČAJ
V mesecu januarju beremo knjigo p. Jeana-Philippa Chauve-

auja: Duhovnik med prostitutkami.

Kdo bi njihovo trpljenje razumel bolje od njega? Jean-Phili-
ppe izhaja iz nasilne družine alkoholikov, ki ga je že v ranem 
otroštvu poslala v grozljiv katoliški internat. Pri dvanajstih 
letih ga je spolno zlorabil znanec, nato je postal mladoletni 
prestopnik. A Bog nanj ni pozabil. Namesto, da bi bil danes 
eden izmed zapornikov, odvisnikov ali celo prostitutov, je on 
tisti, ki posluša, svetuje in spremlja ljudi z obrobja. Bog ga 
je namreč prek vrste čudovitih srečanj in posebnih milosti 
poklical v duhovniško službo, v kateri deli ljubezen tistim, ki 
je sploh ne poznajo. Danes je njegov moto: »Kdor izmed 
vas je brez greha, naj prvi vrže kamen«. Izjemno priče-
vanje o upanju, ki bo vaše zakoreninjene predstave postavilo 
na glavo! 

Pogovor ob knjigi in čaju bo potekal drugi torek, 12.1., v 
župnijski knjižnici. Vabljeni.
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POBOŽNOSTI PRVIH PETKOV IN PRVIH SOBOT
Kristus je na veliki petek umrl za odpuščanje naših gre-

hov. Ob premišljevanju njegovega trpljenja z njim sočustvu-
jemo in se mu zahvaljujemo za neizmerno ljubezen, ki jo je 
pokazal s svojo smrtjo na križu. Obhajanje devetih prvih pet-
kov v mesecu je Apostolski sedež izrecno potrdil in pogosto 
priporočal (Direktorij za ljudske pobožnosti). Tam je zapisano, 
da ima ta pobožnost »začetke v ‚veliki obljubi‘, ki jo je Jezus 
dal sv. Marjeti Mariji Alakok. 

Od 9. stoletja naprej so v Cerkvi na soboto posebej častili 
tudi Devico Marijo. Sobota je spomin blažene Device, njene 
materinske drže in drže učenke, ki je na veliko soboto, ko je 
Kristus ležal v grobu, bila edina močna v veri in upanju ter je 
edina med vsemi učenci čuječe pričakovala Gospodovo vsta-
jenje.« 

V pripravi na 100-letnico fatimskih dogodkov so naši škofje 
zaprosili fatimsko svetišče, da bi med 13. majem in 13. okt-
obrom 2016, Slovenijo ponovno obiskal kip Marije Romarice. 
Škofje nas vabijo, da se po vzoru naših prednikov na ta obisk 
pripravimo s prvosobotno pobožnostjo in zavzeto molitvijo ro-
žnega venca. Obhajanje prve sobote opravimo s sveto spo-
vedjo, sv. obhajilom, zmolimo del rožnega venca in 15 minut 
delamo družbo Marijinemu srcu s premišljevanjem skrivnosti 
rožnega venca. 

ODSOTNOST G. ŽUPNIKA ALEKA ZWITTRA  
V MESECU JANUARJU

V mesecu januarju bo naš g. župnik Alek Zwitter odsoten, 
ker bo v Parizu pisal zadnji del svojega doktorata. Prosimo vas, 
da ga spremljate z molitvijo, g. kaplanu Petru pa bodite po 
svojih močeh v oporo. Del večernih svetih maš bo prevzel g. 
Jošt Snoj.



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: 7h in 19h, Sobote: 11h in 19h

NOV URNIK SV. MAŠ  
od  1. januarja 2016

DOPOLDAN ZVEČER
PON - PET 7.30 19.00
SOBOTA 11.00 19.00
Prazniki 9.00 19.00
NEDELJA 7.30, 9.00, 11.00 (nespremenjeno)

KOLEDAR DOGODKOV
Čet. 31.12. SILVESTROVO, drugi sveti večer: zahvalna  
sv. maša ob sklepu leta ob 18h.

Pet. 1.1. MARIJA, SVETA BOŽJA MATI, Novo leto:  
sv. maše po nedeljskem urniku.

Sob. 2.1. Prva sobota: ob 18. uri bo adoracija  
pred Najsvetejšim in priložnost za spoved.

Tor. 5. 1. zvečer je tretji sv. večer, ko lahko z blagoslovljeno 
vodo in kadilom blagoslovimo svoje domove. 

Sre. 6. 1. GOSPODOVO RAZGLAŠENJE (Sv. trije kralji):  
sv. maše ob 9h in 19h, v Tomačevem ob 18h. Otroci 
prinesejo v jaslice svoj dar za otroke v misijonih.

Pet. 8.1. Prvi petek, dopoldne obhajanje bolnikov na domovih.

Tor. 12.1.  Knjiga in Čaj: ob 19.45 prebiramo knjigo Duhovnik 
med prostitutkami.


