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Postni čas je čas ponotranjenosti. Največ dobrega lahko 
storimo prav s tem, da premagujemo zlo v sebi. Mnogo več 
kot z razpravljanjem o družbenih problemih, o zlu v svetu, o 
težavah zunaj nas. Solženicin, ruski pisatelj, je nekje zapisal: 
»Črta, ki ločuje dobro in zlo poteka, ne skozi države, niti sko-
zi družbene razrede, niti med političnimi strankami... ampak 
točno skozi vsako človeško srce in skozi vsa človeška srca.« 
Pogosto smo v situaciji, da navzven ne moremo storiti mnogo 
dobrega (smo bolni, ostareli, brezposelni, utrujeni...), toda 
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lahko bijemo duhovni boj v nas samih. Neki zelo ambiciozni 
mladenič se mi je nekoč potožil, da pri študiju ni dovolj učin-
kovit. Koliko »neučinkovitih« trenutkov imamo v življenju! In 
vendar so lahko rodovitni, če bijemo duhovni boj s skušnja-
vami v sebi, če smo kljub težki situaciji dobro preživeli dan; 
če smo ohranili zaupanje in vero in prisrčen odnos z Bogom. 
S tem smo na neviden način blagodejno vplivali na svet okrog 
nas. Smo kot majhna lučka upanja, ki sveti v temi in prinaša 
vanjo Božje življenje.

Tri Jezusove skušnjave v puščavi, o katerih govori evangelij 
prve postne nedelje, se stopnjujejo. Vse skušnjave so zakore-
ninjene v grehu napuha oziroma so odmik od ponižnosti. Vse 
skušnjave nas vabijo z nekim neposrednim, hitrim užitkom, 
oziroma potešitvijo. 

Najprej je tu skušnjava imetja: »Reci temu kamnu, naj 
postane kruh.« Skušnjava pohlepa. Ali ne gre v primeru divje 
uporabe gnojil in kemičnih priprav-
kov, v želji, da bi povečali pridelek, 
za prav to skušnjavo? Ali ne gre pri 
načrtovanju kloniranja človeka za 
to isto skušnjavo, ki postavlja na 
glavo naravni način spočetja otro-
ka? Vse bi želeli takoj in zdaj in 
natančno tako, kot si domišljamo. 
Jezus bi kot Božji Sin lahko napra-
vil čudež spremenitve kamnov v 
kruh, a se zadrži, ker vidi, da je v 
tem skušnjava. Ali se ne bi morali tudi mi zadržati in v znanosti 
in tehniki ne storiti vsega, kar smo sposobni storiti? Ali se ne 
bi lahko kdaj zadržali pri nakupih in ne kupili vsega, kar smo 
sposobni kupiti?

Druga je skušnjava moči. Nekaj svetovnih mogotcev, ne-
kaj prikritih elit obvladuje svetovne medije in ekonomijo. Toda 
tudi vsakdo izmed nas si želi imeti moč in vpliv. Našim bližnjim 
pogosto ne puščamo prave svobode in jih želimo spreminjati, 
oblikovati po svoje. Toda Bog edini, s človekovo privolitvijo, 
ima pravico in moč preoblikovati srce človeka. »On, ki vsake-
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mu posebej srce oblikuje« (Ps 32, 15), pravi psalm. Prava pot 
je ponižno sprejeti sočloveka takšnega, kot je, ga spoštovati, 
ljubiti... in služiti Gospodu, ne pa svojim apetitom po oblasti in 
manipulaciji.

Tretjo skušnjavo pa lahko poimenujemo objestnost oziro-
ma predrznost. Za tiste, za katere imetje oziroma moč nista 
več zanimiva, je tu skušnjava objestnosti, perverznosti, čiste 
predrznosti do Boga: »Če si Božji Sin, se vrzi tu dol...« In Je-
zus še tretjič odgovori s svetopisemsko besedo: »Ne preizkušaj 
Gospoda, svojega Boga.«

Za nas kristjane je ključno zavedati se, da nam Jezus s svojo 
zmago nad vsemi skušnjavami, ni dal le zgleda, kako se z nji-
mi spopasti, ampak lahko od njega prejmemo zmagovalnega 
Duha, ki nam bo pomagal v boju. V Kristusu torej lahko zma-
gujemo. 

Ko izpovedujemo Vstalega Kristusa, prejemamo Svetega 
Duha in to je zmagovalni Duh, Duh, v katerem je Jezus pre-
magal svet in vse njegove skušnjave. In čeprav v Adamovem 
duhu, v duhu sveta kdaj podležemo, se lahko v Kristusovem 
Duhu, v Svetem Duhu, v katerem prejemamo odpuščanje, zno-
va dvignemo. Sprejmimo z veseljem ta postni boj. Z zavestjo, 
da vsaka majhna zmaga, ki jo dobojujemo v sebi, ni le naša 
zmaga, ampak zmaga našega celotnega župnijskega občestva, 
še več, celo zmaga celotne Jezusove Cerkve.

Alek Zwitter, župnik

»24 UR ZA GOSPODA«
je naslov molitvene pobude, ki jo daje papež Frančišek za 

11. in 12. marec letos. Tudi v naši župniji želimo uresničiti 
to zelo dobrodejno zamisel. Papež v svoji buli »Obličje usmilje-
nja « s tem v zvezi posebej naglaša pomembnost neprekinje-
ne molitve (adoracije) ter moč zakramenta sprave (spovedi). 
Frančišek želi, da bi bile cerkve odprte tudi čez noč in bi tako 
omogočile priložnost za spoved in nočno čaščenje Najsvetejše-
ga, v skladu z možnostmi in potrebami posameznih krajevnih 
Cerkva. »Znova prepričljivo postavimo v središče zakrament 
sprave, ker nam omogoča, da se z roko dotaknemo veličine 
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usmiljenja. Za vsakega vernika bo to vir resničnega notranjega 
miru.«

O natančnem načinu obhajanja tega dneva molitve vas bomo 
seznanili pri nedeljskih oznanilih. Že sedaj vas naprošamo, da 
po svojih močeh predvidite določen čas, ki ga boste lahko pre-
živeli v molitvi pred Najsvetejšim.

SPOVED – NAJVEČJA IZKUŠNJA BOŽJEGA 
USMILJENJA IN SPRAVE

Jezus se želi približati vsakemu člove-
ku, ne glede na to, kje v življenju se na-
haja. Usmiljenje »izraža Božje ravnanje 
do grešnika, ko mu Bog ponuja odpušča-
nje in s tem še eno možnost, da se zave, 
se spokori in veruje« in tako obnavlja 
svoj odnos z Jezusom. Božje usmiljenje 
spreminja naša srca in nas usposablja, 
da ob tem, ko okušamo zvesto ljubezen 
in odpuščanje svojih grehov, tudi mi po-
stajamo usmiljeni« (Papež Frančišek). Z 
dobro spovedjo in različnimi deli usmiljenja se bomo najbolje 
pripravili na praznovanje Velike noči. 

Spovedovanje v postnem času v naši župniji bo (na 
voljo bodo tudi zunanji spovedniki): 

• v NEDELJO, 13. MARCA, 16h – 19h 
• v SREDO, 23. MARCA, 19h – 21h. 

KNJIGA IN ČAJ:  
DUHOVNIK TRETJEGA TISOČLETJA

Duhovnik, »človek s prebodenim srcem«, prinaša vsem, 
še posebej ubogim in ranjenim od življenja, veselo oznanilo 
Božjega usmiljenja. Knjiga kanadskega duhovnika Andrea Da-
igneaulta nas vse od začetka vodi v srce skrivnosti katoliškega 
duhovnika. 

»Cerkev zelo potrebuje duhovnike. To je ena glavnih pro-
šenj krščanskih skupnosti. Jezus si ni zamislil Cerkve brez du-
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hovnikov. Če primanjkuje duhovnikov, 
primanjkuje Jezusa, primanjkuje svete 
evharistije, primanjkuje odpuščanja. 
Krščansko občestvo ne more ravnodu-
šno in brezbrižno sprejemati upadanja 
duhovniških poklicev« (Janez Pavel II.). 

Povabljeni na iskren večerni po-
govor o lepoti duhovništva ter o tem, 
kakšne duhovnike potrebuje dana-
šnji čas. 

KOLEDAR DOGODKOV
Pet 4. 3. Prvi petek: dopoldne obhajanje bolnikov po domovih. 
Ob 18.30 je molitev križevega pota.
Sob 5. 3. Prva sobota: ob 18. uri adoracija pred Najsvetejšim 
s fatimsko pobožnostjo in priložnost za spoved. 
Ned 6. 3. Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta ob 19. uri.
Tor 8. 3. Knjiga in čaj: pogovor o knjigi Duhovnik tretjega 
tisočletja, avtorja Andréa Daigneaulta (ob 19.45).
Tor 8. 3. Srečanje za starše prvoobhajancev ob 19.45 v 
veroučnih prostorih.
Pet 11.3. ob 20h – Sob 12.3. ob 19h: Pobuda papeža Fran-
čiška »24 ur za Gospoda«. Tudi v naši župniji bomo molili 
pred izpostavljenim Najsvetejšim zakramentom.
Vikend 11. - 13. 3. Duhovne vaje za birmance. Spremljaj-
mo jih v molitvi.
Ned 13. 3. Postno spovedovanje 16h - 19h.
Tor 15. 3. Srečanje za starše birmancev ob 19.45. 
Sob 19. 3. Praznik Sv Jožefa, sv. maše ob 9h in 19h. Po ve-
černi maši bomo prazniku svetega Jožefa pridružili praznova-
nje materinskega dne. Otroci bodo pripravili krajši program z 
recitacijami in glasbenimi vložki.



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: 730 in 19h, Sobote: 11h in 19h

Ned 20. 3. CVETNA NEDELJA: spomin Jezusovega slovesnega pri-
hoda v Jeruzalem. Blagoslov zelenja in butaric ob 9. uri na trgu 
pred cerkvijo Vseh svetih, nato sv. maša. Preprosta oblika blagoslo-
va bo tudi pri mašah ob 7.30 in 11.00 ter v Tomačevem ob 8h.
Sre 23. 3. Večer spovedovanja v pripravi na Veliko noč: 19-21h.
Čet 24. 3. VELIKI ČETRTEK: spomin ustanovitve zakramenta 
sv. evharistije in mašniškega posvečenja. Krizmena maša v 
stolnici ob 9h. Slovesna večerna sv. maša ob 19h, kateri 
sledi molitvena ura s trpečim Jezusom v Getsemaniju.
Pet 25. 3. VELIKI PETEK: spomin Jezusove smrti na križu. Ob 
15. uri bo molitev križevega pota. Ob 19h vabljeni k slove-
snemu bogoslužju v čast Kristusovemu trpljenju.
Sob 26. 3. VELIKA SOBOTA: Jezusov počitek v grobu. Blago-
slov velikonočnega ognja ob 7h pred cerkvijo Vseh svetih. 
Ob 7h izpostavitev Najsvetejšega v božjem grobu v tiho če-
ščenje.
BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL: vsako polno uro od 10h 
do 17h, v Tomačevem ob 15.30.
Ob 19.30 bo slovesna Velikonočna vigilija, najpomembnej-
še bogoslužje vsega cerkvenega leta.
Ned 27. 3. VELIKA NOČ: Jezusovo vstajenje od mrtvih in zma-
ga nad zlom. Vstajenjska procesija se prične ob 7. uri v cer-
kvi Sv. Križa, kateri sledi sv. maša. Slovesne svete maše 
bodo še ob 9h in ob 11h ter v Tomačevem ob 9.30. 
28. 3. VELIKONOČNI PONEDELJEK: Sv. maše bodo ob 
11h in 19h ter v Tomačevem ob 18h. 



ŽIVIMO SKUPAJ VELIKI TEDEN

Veliki teden je vrhunec liturgičnega leta, ki se sklene z Odrešenikovo 
obsodbo, smrtjo na križu, pokopom ter vstajenjem od mrtvih. Povabljeni 
smo, da vsako leto znova prepletamo naša krhka in negotova življenja z 
Jezusovim trpljenjem, smrtjo in vstajenjem.

20. 3. CVETNA NEDELJA: »Blagoslovljen kralj, ki prihaja v Gospodovem 
imenu!« Praznujemo slovesni prihod Jezusa v Jeruzalem, preden bo 
vstopil v teden svojega trpljenja. 
Slovesni blagoslov zelenja in butar bo ob 9h pred cerkvijo Vseh 
svetih, nato sv. maša. Preprosta oblika blagoslova bo tudi pri mašah ob 
7.30 in 11h ter v Tomačevem ob 8h.

24. 3. VELIKI ČETRTEK: Ta večer Jezus umije noge apostolom in s tem 
pokaže središče krščanskega življenja, ki je v ponižni ljubezni. Ob svoji 
zadnji večerji Jezus postavi tudi zakrament evharistije in duhovništva. 
Po večerji Jezus odide v vrt Getsemani, na kraj molitve, po kateri se 
izroči v Božje roke. V spomin na njegovo ponižanje bodo do velike sobote 
umolknile orgle in zvonovi. 
Ob 9h bo krizmena maša v stolnici (jutranje maše doma ni), ob 19h 
pa slovesna sv. maša v župnijski cerkvi. Po sv. maši vas vabimo, da 
ostanete še nekaj časa v cerkvi, da v tihi molitvi bedimo z Jezusom v 
Getsemaniju in ječi ter razmišljamo o tem, kaj vse je prestal iz ljubezni 
do nas.

25. 3. VELIKI PETEK: »Oče, v tvoje roke izročam svojo dušo.« Na veliki 
petek je bil Jezus obsojen na smrt. Naložili so mu križ, da ga je nesel do 
Kalvarije, kjer je bil križan. Na križu nam je dal svojo mater Marijo za našo 
mater. Odpustil je tistim, ki so ga križali in sramotili. Ob treh popoldne je 
izdihnil. V spomin na Jezusovo smrt na križu je ta dan je strogi post, kar 
pomeni, da se le enkrat v dnevu do sitega najemo in se zdržimo mesnih 
jedi.
Ob 15h povabljeni k slovesni molitvi križevega pota, ko bomo 
premišljevali Jezusovo trpljenje in smrt. V tihoti srca in molitve bomo 
Jezusa v njegovem trpljenju, spremljali na Oljsko goro. 
Zvečer ob 19h ste povabljeni k slovesnemu bogoslužju v čast 
Kristusovemu trpljenju. Pomenljiv je začetek v tišini, ko duhovnik 
počasti oltar leže z obrazom na tleh. Sledi besedno bogoslužje, češčenje 
križa in sv. obhajilo. Obred se zaključi s »pogrebom« - to je slovesni 



prenos Najsvetejšega v »božji grob«, ki je v cerkvi Sv. Križa. Pobožnost 
bomo sklenili z rožnim vencem Božjega usmiljenja. 

26. 3. VELIKA SOBOTA: To je dan svete tihote. Jezus leži v grobu. 
Namenjen je premišljevanju o Jezusovem trpljenju in smrti. Kristusovo 
telo od petka počiva v skalnem grobu. Zanj ni več trpljenja in preganjanja, 
je samo še mir v Bogu. Vrhunec dneva bo večerna velikonočna vigilija. 
Spet se bodo oglasili zvonovi.
Blagoslov velikonočnega ognja bo ob 7h zjutraj pred cerkvijo Vseh 
svetih. Prav tako bo od 7h naprej v cerkvi Sv. Križa (božji grob) ves dan 
izpostavljeno Najsvetejše v tiho češčenje.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL: vsako polno uro od 10h do 17h,
v Tomačevem ob 15.30.

Ob 19.30 bo v župnijski cerkvi slovesna Velikonočna vigilija, 
najpomembnejše bogoslužje vsega cerkvenega leta. Pridite v čim 
večjem številu! Pričeli bomo z blagoslovom ognja pred cerkvijo, s katerim 
bomo prižgali velikonočno svečo – znamenje Vstalega Kristusa. Svetloba 
Kristusove luči se bo »razlila« po svečah, ki jih bomo prinesli s seboj. 
Po velikonočni hvalnici bomo prisluhnili Božji besedi z več berili, obnovili 
svoje krstne obljube, obhajali slovesno evharistično bogoslužje.

27. 3. VELIKA NOČ – PRAZNIK GOSPODOVEGA VSTAJENJA:
Ta dan je za vse kristjane velik trenutek radosti ob Kristusovem vstajenju, 
zmagi nad smrtjo in grehom! 
Vstajenjska procesija z mašo 
se prične ob 7h v cerkvi Sv. 
Križa, kateri sledi sv. maša. 
To je slovenska bogoslužna 
posebnost in prav v njenem 
poteku med našimi grobovi 
lahko začutimo njeno simbolno 
sporočilo. Gospod dviga iz groba 
potrtosti in greha tudi naša 
srca, da nas prevzame veselje 
vstalega Gospoda. Slovesne 
svete maše bodo še ob 9h in ob 11h ter v Tomačevem ob 9.30.

28. 3. VELIKONOČNI PONEDELJEK: Sv. maše bodo ob 11h in 19h ter 
v Tomačevem ob 18h. 


