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Večer je na strehi srca.
Sonce na daljnem Jutrovem 
se je izgublja v zatonu.
Če se nasloniš na ograjo teme,
padeš in izgubiš pogled na ulico.
Lahko odtečeš kot deževnica 
po nagnjenem žlebu. 
V svetlobi si vedel, kdo si,
poznal si svoj dom,
svojo streho in svoje bližnje.
Jedel si z njimi.
Zdaj v tebi domuje 
tema farizejskih zmot. 
Ulice tega sveta so ozke,
Na njih ne srečaš resnice.
Nobena luč se ne zasvita,
v tem žalostnem kraju.

PRAZNOVANJE LUČI

Gostota noči je vse trša in trša.
Če se nasloniš na njen sovražni 
rob,
boš postal berač ljubezni.
Ohrani mir.
Čakaj. 
Tema, ki je narekovala smrt,
postaja potrta.  
Prihaja tisti, ki pozna tvoje srce. 
Prihaja Bog od Boga,
z lučjo od Luči
in dal ti bo moč,
da postaneš Božja hči
in nosilka njegovega ognja.

Zdenka Sušec
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PRAZNIK GOSPODOVEGA DAROVANJA

Praznik Gospodovega darovanja ali svečnico praznujemo v 
mesecu februarju, ki napoveduje konec zime in konec teme. 
Pričenja se praznovanje luči. Gospod Jezus Kristus je prava luč, 
ki razsvetljuje vsakega človeka, ki pride na ta svet. Ta božji Sin 
je bil v tem času, po Marijinih rokah, darovan v templju. Po či-
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stem navdihnjenju Svetega Duha sta mu prišla nasproti starček 
Simeon in prerokinja Ana, ki sta svoja stara leta preživljala s 
postom in molitvijo v »pričakovanju Izraelove tolažbe.« Starček 
Simeon je lahko vzel Jezusa v naročje, modri pa so božje Dete 
lahko samo gledali. Jezus se v tem trenutku da človeku v roke.

Ko človek nese in drži v rokah ter objema njega, božjega Sina, ki je 
postal otrok, prejme on sam milost, da je sprejet za božjega otroka,« je 
rekel Sv. Irenej. Po krstu smo prejeli Kristusovo naravo in postali nov 
človek, ki bo kot svetilka svetil pri širjenju Kristusove luči v temi sveta. 
»Vsem bo ta luč svetila. Toda samo tisti jo bodo mogli dojeti, ki nosi-
jo hrepenenje po jasnosti večne luči,« pravi sv. Ambrož. Kot novi ljudje 
bodo nosili bremena skupaj z Jezusom in njihova srca bo tako kot Marijo 
večkrat presunil meč bolečin. 

POSTNI ČAS 2016
V Katoliški Cerkvi 

bomo s pepelnično sre-
do, 10. februarja 2016, 
vstopili v postni čas. 

Na ta dan se pri ma-
šnem bogoslužju opra-
vlja obred pepeljenja. 
Duhovnik verniku na 
glavo simbolično posu-
je blagoslovljen pepel. 
S tem človek navzven 
pokaže svojo notranjo razpoložljivost za spreobrnjenje h Go-
spodu in željo po prenovi svojega življenja. 

Postni čas je spokorni čas, ko kristjani več premišljujemo 
o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu za 
naše odrešenje. Cerkev uči, da so molitev, dobra dela, post in 
miloščina ubogim usmerjena k doseganju osebnega spreobr-
njenja in ne sama sebi namen. 

Bogoslužna barva v tem času je vijolična. Strogi post – kar 
pomeni, da se le enkrat na dan do sitega najemo – je na pe-
pelnico in veliki petek; zdržek od mesa in mesnih jedi pa vsak 
petek v postnem času. Namen posta ni prvenstveno v odpo-
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vedi določeni hrani in pijači, temveč je sredstvo, s katerim se 
notranje zbližamo z Gospodom. V tem spreobrnjenju svojega 
srca vstopamo v večjo odprtost za potrebe bližnjega.

V postnem času smo lepo povabljeni k petkovim pobožno-
stim križevega pota ob 18.30 (pol ure pred večerno sv. mašo).

POGOVOR Z BORŠTNIKOVO NAGRAJENKO 
MILADO KALEZIĆ

V torek, 2. februarja ob 19.45 
(po večerni sv. maši), bomo v novi 
cerkvi, gostili priznano dramsko 
igralko in dobitnico Borštnikovega 
prstana Milado Kalezić. V pogovo-
ru z njo bomo spoznali njeno ži-
vljenjsko pot v umetnosti, njeno 
odkritje Gospoda in spreobrnjenje. 
Dotaknili pa se bomo tudi odno-
sa med pravoslavjem in katoliško 
vero. Lepo povabljeni na ta pogo-
vorni večer!

»Življenje me je prepričalo, da 
sem se globoko motila o sebi in o 
vsem. Ampak kot lepo piše v Stari zavezi Svetega pisma: 
'Nikoli ne reci, da je kaj slabše ali boljše od nečesa, ker se ob 
svojem času vse izkaže za dobro.' In na koncu se je res tako 
zgodilo. Vsi moji porazi in napačne odločitve so me marsičesa 
naučili in me izoblikovali.«

FATIMSKA MATI BOŽJA IN NJENA SPOROČILA
V pripravi na praznovanje stoletnice Marijinih dogodkov v 

Fatimi (v letu 2017) in poglobitve poznavanja pobožnosti pe-
tih prvih sobot organiziramo večer z gostoma Severinom in 
Mojco Maffi. Predstavila bosta Marijina prikazovanja v Fatimi 
ter dala njuno osebno pričevanje, ki je povezano s Fatimo. 
Večer bo potekal v soboto, 13. februarja ob 19.45, po ve-
černi sveti maši v  župnijskih prostorih. Vsi lepo vabljeni.
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Marija v Fatimi je deklici Luciji dala naslednje navodilo gle-
de obhajanja pobožnosti petih prvih sobot: »Hčerka moja, 
glej moje Srce, obdano s trni, katerega nehvaležni ljudje ne-
nehno prebadajo s svojimi kletvami in nehvaležnostmi. Vsaj ti 
si prizadevaj, da me tolažiš, in jim povej, da bom vsem tistim, 
ki se bodo pet mesecev, vsakokrat na prvo soboto, spovedali, 
prejeli sveto obhajilo, zmolili rožni venec in mi petnajst minut 
v premišljevanju petnajstih skrivnosti rožnega venca delali 
družbo v spravo za grehe, v njihovi smrtni uri stala ob strani z 
vsemi potrebnimi milostmi za zveličanje njihovih duš.«

KNJIGA IN ČAJ
V torek, 9. februarja 

ob 19.45, se bomo pogo-
varjali o knjigi: Rojeni za 
večno življenje. Življenje 
Chiare Corbella Petrillo je 
bilo polno ljubezni in pol-
no preizkušenj. Z možem 
Enricom sta doživela smrt 
prvih dveh otrok tik po 
rojstvu in z velikim upa-
njem sta čakala rojstvo 
novega deteta. Toda v 
petem mesecu tretje no-
sečnosti so Chiari odkrili 
tumor na jeziku. Odločila se je, da zdravljenje odloži na čas 
po otrokovem rojstvu in Bogu z vso velikodušnostjo odgovori 
na ta križ: »Tukaj sem.« Rak se je naglo razširil in leto dni 
po rojstvu sina Francesca je 13. junija 2012 umrla, pri komaj 
osemindvajsetih letih.
Njena zgodba nagovarja z odprtostjo Božjemu načrtu in zaupanju, 
da Bog nikoli ne zapusti človeka. 



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

KOLEDAR DOGODKOV
Tor 2. 2. Jezusovo darovanje v templju (svečnica). Bla-
goslov sveč na začetku sv. maše. Duhovnikov prihod k oltarju 
pospremimo s svečami. Sv. maše ob 9.00 in 19.00, v Tomače-
vem ob 18h. 
Tor 2. 2. Pogovorni večer z Milado Kalezić v cerkvi Vseh 
svetih ob 19.45 (po sv. maši).
Sre 3. 2. Po sv. maši bo blagoslov po priprošnji sv. Blaža. 
Pet 5. 2. Prvi petek: dopoldne obhajanje bolnikov po domo-
vih.
Sob 6. 2. Prva sobota: ob 18. uri adoracija pred Najsvetej-
šim in priložnost za spoved.
Tor 9. 2. Knjiga in Čaj ob 18.45 v veroučnih prostorih. Knjiga 
»Rojeni za večno življenje«: resnično pričevanje o tem, da je 
življenje čudovit dar!
Sre 10. 2. Pepelnica, pričetek postnega časa. Pri svetih ma-
šah ob 9. in 19. uri, v Tomačevem ob 18. uri, si bomo v zname-
nje spokornosti potresli pepel na glavo. Ta dan je strogi post.

Pretrgajte svoja srca in ne svojih oblačil, vrnite se h 
Gospodu, svojemu Bogu,  
zakaj milostljiv je in poln usmiljenja, počasen za jezo in 
bogat v milosti (Joel 2,13).

Čet 11. 2. Svetovni dan bolnikov (Lurška Mati Božja)
Sob 13. 2. Predavanje in pričevanje: Fatimska Mati Bož-
ja in njena sporočila.

Povabljeni k pobožnosti križevega pota vsak postni petek 
ob 18.30.


