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NE SAMO NOGE, AMPAK TUDI ROKE IN GLAVO
Umivanje nog pri maši na veliki četrtek se mi je vedno zdelo 

predstava, brez neke vsebine, brez sporočila, namenjena sama 
sebi. Toda župnik Alek me letos, tako kot vsakega med nami, 
vpraša osebno: »Boš?«

In moj odgovor: »Bom.« Ne iz prepričanja, iz ponižnosti. 
Bom že zdržal. Med obveznostmi delavnika pozabim na dano 
obljubo in lažje zadiham. Velika noč pa se bliža in nemir v meni 
raste, še bolj pa strah. 

Utrinek z velikonočne vigilije (foto: K. L.).
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Zmanjka časa za iskanje izgovorov. Posedemo se na pri-
pravljene stole pred oltarjem, obrnjene proti ljudem v cerkvi. 
Imam občutek, da me vsi gledajo in si mislijo: »Predstava!« Ne 
mislim si nič lepega o njih. »Ne sodite, da ne boste sojeni...«

Škof z asistenti se približa. Voda za umivanje je topla. 
Škof poklekne predme in me pogleda. Vrnem pogled. In se 

zlomim. V pogledu je Ljubezen. Kar pokleknil bi k škofu, ne k 
škofu, k Jezusu, in ga objel. Nič teatra, nič zlagane ponižnosti, 
vse čisto zares. Noge mi umije z ljubeznijo in me razoroži. Mo-
ški sem, ne jokam, ampak komaj, komaj... Škof se pomakne 
naprej, jaz pa sedim, zadet in prevzet (presunjen) od Božje 
ljubezni. Kakšen zgled! In naložena odgovornost.

Klemen Lajevec

VSI SO BILI NAPOLNJENI S SVETIM DUHOM
»Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vi-

har, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali.« (Apd2,2)

Binkošti so tretji največji krščanski praznik, a se njegove 
pomembnosti pogosto premalo zavedamo. Ta praznik Svetega 
Duha ima korenine že v starozaveznem prazniku Postave, ko 
so se Izraelci spominjali prejema desetih Božjih zapovedi. Sveti 
Duh v Novi zavezi pa pomeni novo, duhovno postavo, ki ni več 
pisana na kamnite, ampak na mesene plošče, ki so naša srca. 
V Apostolskih delih je prihod Svetega Duha opisan v viharju in 
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ognju; v podobnih okoliščinah je Mojzes prejel Božje zapovedi 
na Sinaju. 

Binkošti so torej duhovna moč, ki prihaja od zgoraj. Ta du-
hovna moč ni prišla samo nad Marijo in zbrane učence, ampak 
prihaja na vso Cerkev. Vsi potrebujemo Svetega Duha. Znova 
in znova. Brez Svetega Duha smo duhovno mrtvi in v nas ni 
krščanskega veselja. 

Na praznik Binkošti bodo tudi naši prvoobhajanci prvič prejeli 
Jezusa v svoje srce. V zakramentu evharistije je navzoč sam Je-
zus Kristus, v katerem prvoobhajanci vstopijo v občestvo z njim 
in sestavljajo v njem eno samo telo. S tem dejanjem se vključijo 
v cerkveno občestvo. Pridružimo se slovesnosti prvega svetega 
obhajila, ki bo potekala 15. maja, pri sveti maši ob 9. uri.

MAJ – MESEC ŠMARNIC
Letos bodo šmarnice posvečene spominu srečanja fatimskih 

pastirčkov z Marijo. Te šmarnice smo izbrali še posebej zato, 
ker naslednje leto praznujemo stoto obletnico fatimskih prika-
zovanj. Ob njih se bomo že vnaprej pripravljali na letošnji obisk 
Marije romarice iz Fatime, ki jo bomo v naši župniji sprejeli  
5. julija zvečer. 
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Vsak dan bomo ob 18.30 v čim večjem številu najprej sku-
paj molili rožni venec. Zatem bomo zmolili litanije Matere 
Božje ter nadaljevali s sv. mašo. Pri maši bomo namesto pri-
dige poslušali nagovor o dogodivščinah portugalskih pastirč-
kov Lucije, Frančiška in Jacinte. Po maši so otroci povablje-
ni k igram na župnijsko dvorišče. Prav tako so na dvorišče 
k druženju povabljeni starši otrok in ostali župljani. Na tak 
način se lahko med seboj pobližje spoznamo. Končali bomo 
predvidoma ob 20.30. 

Ob nedeljah pa bomo imeli šmarnice v popoldanskem 
času, ob 17.00 (brez maše). Prebrali bomo šmarnično bra-
nje, čemur bo sledilo druženje in igre. Začetek šmarnic bo 
torej v nedeljo, 1. maja, ob 17h. Toplo povabljeni k letošnjim 
šmarnicam.

KNJIGA IN ČAJ
Papež Frančišek v svoji knjigi Bož-

je ime je usmiljenje v obliki intervjuja 
preprosto in neposredno nagovarja da-
našnjega človeka. Vsem vernikom »in 
vsem razmišljujočim ljudem ne glede 
na veroizpoved« razkriva svoje sporo-
čilo usmiljenja. V knjigi razodeva tudi 
nekatere doslej še neznane podrobno-
sti iz njegovega duhovniškega življe-
nja. Po navedbah nemškega časnika 
Bild sveti oče v knjigi poziva, naj za-
pustimo cerkve in župnišča in naj ljudi 
iščemo tam, kjer živijo, kjer trpijo, kjer 

upajo. Poljsko bolnišnico se vedno postavi tam, kjer se boju-
jejo bitke. »Cerkev ne obstaja zato, da bi obsojala, ampak 
da bi omogočila srečanje s prvinsko ljubeznijo, ki je Božje 
Usmiljenje.« Povabljeni torej na pomladni čaj in pogovor v 
župnijsko knjižnico v torek, 10.5., po večerni sveti maši.
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IZLET ZA ŽUPNIJSKE SODELAVCE - PO POTEH 
BLAŽENEGA ALOJZIJA STEPINCA 

»V tebe, Gospod, sem 
zaupal.« (kardinal Stepinac)

V soboto, 21. maja, 
bomo pripravili romanje – 
izlet za župnijske sodelav-
ce. Odpravili se bomo na 
sosednjo Hrvaško in spo-
znali življenje in delo kardi-
nala Alojzija Stepinca. Radi 
bi, da se tega zelo zanimi-
vega romanja udeležimo v 
čim večjem številu in tako 
okrepimo naše medsebojne 
vezi ter se duhovno oboga-
timo. 

Vabljeni vsi sodelav-
ci, čistilci, ključarji, člani 
ŽPS, kateheti, (odrasli) 
pevci, molilci… Lahko se 
nam pridružijo tudi vaši 

družinski člani. Če se nam želi pridružiti še kdo, je lepo 
vabljen. Izlet je dar župnije za naše zveste sodelavce, zato 
bo brezplačen; ostale pa prosimo, da prispevajo le za stro-
ške prevoza (cca. 30 EUR).

Prijave se zbirajo v župnišču ali pri ga. Zdenki Sušec (zden-
ka.susec@gmail.com). Na poti bo poskrbljeno za kosilo. Prihod 
domov je v večernih urah. Ne pozabite na osebni dokument. 
Predvidena pot: Ljubljana, Žumberačko pogorje, Krašić (roj-
stni kraj blaženega) in Zagreb – katedrala (posmrtni ostanki), 
Ljubljana.



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

KOLEDAR ZA MESEC MAJ
 Ned 1. 5. Pričetek šmarnic ob 17h v cerkvi Vseh svetih.
 Čet 5. 5. Gospodov vnebohod, sl. praznik, sv. maše ob 

9h in 19h, v Tomačevem ob 18h.
 Pet 6. 5. Prvi petek: obhajanje bolnikov po domovih. 
 Sob 7. 5. Prva sobota: ob 18. uri adoracija pred 

Najsvetejšim s fatimsko pobožnostjo in 
priložnost za spoved. 

 Ned 8. 5. Sv. maša ob godu sv. Florijana, zavetnika 
gasilcev, bo ob 8. uri v Tomačevem. Še 
posebej lepo povabljeni gasilci. 

 Tor 10. 5. Knjiga in čaj: beremo knjigo papeža 
Frančiška: Božje ime je usmiljenje.

 Ned 15. 5. PRAZNIK BINKOŠTI. Slovesnost prvega 
svetega obhajila ob 9. uri.

 Ned 15. 5. Srečanje ŽPS ob 19. uri.
 Pon. 16. 5. Binkoštni ponedeljek: sv. maše ob 9h in 19h.
 Sob 21. 5. Izlet za župnijske sodelavce po poteh 

blaženega Alojzija Stepinca. Odhod avtobusa 
ob 8. uri zjutraj izpred cvetličarne Jakšič. 

 Ned 22. 5. Nedelja Svete Trojice, sl. praznik.
 Čet 26. 5. Sv. Rešnje Telo in Kri, sl. praznik, svete maše 

ob 9h in 19h, v Tomačevem ob 18h.
 Ned 29. 5. Obletnica posvetitve cerkve Vseh svetih, 

pogostitev po vseh dopoldanskih svetih mašah.
 Tor. 31. 5. Obiskanje Device Marije, praznik, ob 19h 

sklep šmarnične pobožnosti.


