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NOVA OBOGATITEV ŽUPNIJSKE KARITAS
Karitas je mednarodna organizacija rimskokatoliške Cerkve 

za humanitarno pomoč. Prva Karitas organizacija je bila usta-
novljena v Freiburgu v Nemčiji daljnega leta 1897. Karitas so 
sledile tudi v drugih državah, kjer je delovala katoliška Cerkev. 
Vključno s Slovenijo je teh držav že več kot 200. Področja po-
moči, kjer Karitas deluje, so: pomoč prebivalstvu ob naravnih 
katastrofah, ob epidemijah raznih bolezni, pomoč ostarelim, 
pomoč otrokom, pomoč šolajočim, pomoč ob razvojnih težavah 
prebivalstvu v raznih državah po svetu. 

Karitas je navzoča v naši župniji že več let, delovala je zlasti 
na področju delitve materialne pomoči. Z okrepljeno zasedbo, 
z novimi prostovoljci in novo, širšo usmeritvijo, se člani župnij-
ske Karitas podajamo na pot humanitarnega delovanja tudi v 
prihodnje. Odločili smo se, da bomo v naši župnijski Karitas v 
začetnem obdobju svojo dejavnost prednostno posvetili: 

- obiskovanju osamljenih vseh starosti, 
- pripravi srečanj za starejše, 
- vzpostavitvi skupine za žalujoče, 
- delitvi materialne pomoči, 
- sprejemu ljudi v stiski. 

Poslanstvo Karitas je, da stopa v 
dimenzijo solidarnosti, najbolj pa je v ospredju spoštovanje 
človekovega dostojanstva. Drug pomemben izziv Karitas pa so 
prostovoljci. V potrošniško in egoistično naravnani družbi je 
potreben notranji naboj kristjanov, ki se odzivajo na potrebe 
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okolja in delujejo nesebično ter znajo, zmorejo in hočejo deliti 
svoj čas, prostor ob sebi – za poslušanje, za skrb, za biti nav-
zoč, v čuječnosti, v dobrodelni akciji, če je to potrebno. Zato 
vabimo vse, ki bi na kakršenkoli način želeli storiti nekaj dobre-
ga za soljudi v naši župniji, da se nam pridružite. 

Predsednik Župnijske Karitas je župnik, mag. Alek Zwitter, 
tajnik župnijske Karitas pa sem Bojan Novak. 

Nismo laična dobrodelna organizacija, temveč smo zakoreni-
njeni v Kristusu: Karitas in vera sta neločljivo povezana. Preko 
dejanja pomoči bomo oznanjali Kristusa, saj delujemo v Njego-
vem imenu in iz Njega tudi črpamo energijo za dobrodelnost. 

Za Karitas: Bojan Novak

NAŠE ROMANJE K STEPINCU, 21. MAJ 2016 
Naše številčno ro-

manje se je pričelo 
v Zagrebu, kjer smo 
v stolnici darovali sv. 
mašo, ki ji je predsedo-
val naš g. župnik, mag. 
Alek Zwitter, ob soma-
ševanju kaplana Petra 
Možine, in obiskali grob 
bl. kardinala Alojzija 
Stepinca, ki je v času 
druge svetovne vojne 

pomagal tudi mnogim slovenskim vernikom. Bog nam je na-
klonil čudovit dan, poln milosti in medsebojnega druženja. Bla-
ženi kardinal Alojzij Stepinac se nas je globoko dotaknil s svojo 
duhovnostjo in pokončno držo. Bil je pogumen pričevalec sredi 
veri nenaklonjenega družbenega ozračja, v čemer nas lahko 
tudi danes navdihuje. 

Vsak izmed nas je k njemu ponesel tudi svojo konkretno pro-
šnjo in počastil njegov grob. V vasi Brezarić smo obiskali njegovo 
rojstno hišo, zatem pa krenili proti njegovi župniji Svete trojice v 
Krašiću, kjer je kardinal Alojzij Stepinac preživljal svoja zadnja 
leta v hišnem priporu. Romanje smo zaključili v Pribiću, kjer smo 
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si ogledali čudovito grkokatoliško cer-
kev Blagovjesti in obiskali naše brate 
v veri. Dan smo zaključili z Marijini-
mi litanijami, ki smo jih zapeli skupaj 
s tamkajšnjim župnikom, Nenadom 
Krajaćićem. Gospod je v naša srca 
položil mnogo semen, katerih moč se 
bo gotovo pokazala tudi v prihodnjem 
življenju in delu naše župnije.

Zdenka Sušec

MARIJA ROMARICA PRI NAS,  
5. JULIJ (14H -18H45)

Na petmesečno roma-
nje v Slovenijo je prispel 
kip Marije Romarice iz Fa-
time. V pripravi na stole-
tnico njenih prikazovanj v 
Fatimi bo njen kip že tre-
tjič na obisku v Sloveniji. 
Marija bo po župnijah ro-
mala od 13. maja do 13. 
oktobra, 5. julija pa jo 

bomo slovesno sprejeli tudi v naši župniji Ljubljana Sve-
ti križ. Na ta obisk se je naša župnija pripravljala z duhovno 
pripravo prvih pet sobot na fatimski način in pobožnostjo le-
tošnjih šmarnic. Kip, ki prihaja v Slovenijo, ima številko pet, 
vseh, ki še hodijo po svetu, je dvanajst. 

Marija bo v naši župniji navzoča v popoldanskem času, od 
14h do 18h45, torej do večerne svete maše. Med 17h in 18h45 
bomo pripravili poseben molitveni program, zato vabljeni, da 
se zberemo v čim večjem številu. Marijo pridemo počastit, da 
bi pri njej dobili vedno novo moč in novo potrditev zase in za 
vso župnijo, da hodimo po evangeljski poti. Izročimo ji naše 
konkretne skrbi, križe, želje.
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KNJIGA IN ČAJ:  
PO STOPINJAH KARLA DE FOUCAULDA

»Kar zadeva ljubezen, ki jo ima do nas Je-
zus, nam jo je dovolj dokazal, da lahko vanjo 
verjamemo, ne da bi jo občutili; občutiti, da 
Ga ljubimo in da nas ljubi, to bi bila nebesa: 
nebesa pa - razen redkih trenutkov in izjem - 
niso za na zemljo …« 

Pred kratkim smo stopili v leto, ki nas vodi 
k stoti obletnici smrti bl. Karla de Foucaulda 
(1. decembra 2016). Obenem je to tudi sveto 
leto usmiljenja. Karel de Foucauld se je leta 
1886 spreobrnil. Iskal je nekoga, da bi ga mo-
gel poučiti v katoliški veri. S tem namenom 

je vstopil v cerkev sv. Avguština v Parizu in celo v spovednico. Tu 
je spovedoval g. Huvelin, ki je dobro poznal stanje Karlove duše 
in je vedel, s kakšnimi vprašanji se bori. Brez pomisleka je ukazal 
Karlu: »Pokleknite in spovejte se!« To je Karla zelo presenetilo, 
saj ni prišel k spovedi, temveč je hotel o veri zgolj razpravljati… 
A kljub temu je ubogal in v tej spovedi doživel nepopisen objem 
usmiljenega Očeta. Spreobrnil se je in spoznal, da mora svoje ži-
vljenje popolnoma posvetiti Bogu, da mora postati živa priča Bož-
jega usmiljenja, ki ga je bil sam deležen. Kmalu je tudi odkril, da 
je njegov poklic posnemanje Jezusovega življenja v Nazaretu. 

Podobno kot Karel je vsak izmed nas, v svojem življenju, do-
živel dotik Božjega usmiljenja nad svojimi grehi. Važno je spomi-
njati se, kako konkretno je Bog že posegel v naše življenje. Kako 
se je sklonil k nam in nam iz srca odpustil vse tisto, česar pogosto 
niti sami sebi ne moremo odpustiti. Vabljeni torej v našo sredo na 
pogovor o Karlu de Foucauldu, tem izjemnem pričevalcu, ki je po 
svoji smrti navdihnil mnoge. Dobimo se v torek, 14. junija, po 
večerni sveti maši, v župnijski knjižnici.

ZAKLJUČEK VEROUČNEGA LETA  
IN PIKNIK ZA DRUŽINE

V soboto, 11. junija, bomo lahko preživeli lep skupen, dru-
žinski dan ter se v sproščenosti še bolje spoznali. Tako bomo 
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sklenili letošnje veroučno leto. Ob 11h bomo pričeli s sv. mašo, 
sledila bo podelitev spričeval po razredih ter piknik za družine. 
Otroci bodo lahko uživali v športu in raznih igrah. 

Za pijačo in kavo bo poskrbljeno. Za prigrizke pa vas prosi-
mo, da vsak prispeva kakšno dobroto. Tako upamo, da ne bomo 
ostali lačni.  

Že vnaprej vas vabimo, da si rezervirate ta termin. Če želite 
sodelovati pri praktični pripravi tega dogodka, vašo pripravljenost 
sporočite ga. Katarini Lajevec (katarina.lajevec@gmail.com).

ORATORIJ - ZDAJ GRE ZARES!
Bližajo se počitnice! Gotovo že načrtujete in usklajujete  ter-

mine, kako kar najbolj izkoristiti poletje, si odpočiti in nabrati 
novih moči. 

V naši župniji imamo vsako leto organizirane počitnice za 
otroke, čemur rečemo kar oratorij. Letos bo potekal od 22. 
do 26. avgusta 2016. Gotovo ste že opazili naš krasen plakat 
in si ta termin rezervirali! Oratorij bo potekal vsak dan od 9h do 
16h. Naš dan zajema molitev, dramsko igrico, katehezo, delav-
nice, kosilo z odmorom in zaključno veliko igro.

Naš oratorij je zabaven, igriv, poučen, ustvarjalen, muzikalen 
in nasmejan. Vse nas povezuje skupna ljubezen do Jezusa. Vsak 
dan se trudimo z otroki pogovarjati o veri, ljubezni in jim pribli-
žati našega Gospoda. Letos se bomo posebej osredotočili na vre-
dnote: družina, znanje, delavnost, resnica in odgovornost. Čisto 
osrednja tema pa naj ostane presenečenje za vse otroke, ki se 
nam bodo pridružili. Uvajamo tudi nekaj novosti: vpeljali bomo 
eko oratorij, z rabljenim materialom, otroci bodo prvič lahko iz-
birali delavnice po svojem okusu, pripravili bomo poseben izlet z 
vlakom v neznano, vključili bomo birmance kot animatorje, dobili 
smo nekaj sponzorjev za majčke in srečelov, pripravili smo igri-
šče - nove črte, nova odbojkarska mreža, žoge, koš, ping pong!

Animatorji smo že v intenzivnih pripravah, čaka nas le še sku-
pinsko usklajevanje (se priporočamo v molitvi). Sicer pa komaj 
čakamo na zadnji teden v avgustu!

»Otroke lahko prijavite na družinskem zaključnem pikniku 
(11. junij), ki je namenjen vsem veroučencem (tam nas lahko 
tudi spoznate), ali pa v župnijski pisarni.«        Voditeljica Nikolina



URNIK SV. MAŠ
NEDELJA: 7.30, 9h, 11h; TOMAČEVO: 8h

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

Za julij in avgust glej POLETNI URNIK zgoraj.

Župnijska pisarna ( 01 437 22 03) je poleti odprta v ponedeljek, torek,  
četrtek in petek 17.00–17.45.

                     

Izdala župnija Ljubljana - Sv. Križ, Na Žalah 2. Odgovarja Alek Zwitter.
El. naslov: zupnija.lj-zale@rkc.si, dobrodošli na naši spletni strani: http://zupnija-lj-sv-kriz.rkc.si/

KOLEDAR DOGODKOV
 Pet 3. 6. Slovesni praznik Srca Jezusovega, sv. maše ob 9h 

in 19h. Prvi petek: Dopoldne obhajanje bolnikov po 
domovih. 

 Sob 4. 6. Prva sobota: ob 18. uri adoracija pred Najsvetejšim 
s fatimsko pobožnostjo in priložnost za spoved. 

 Sob 11. 6. Zaključek veroučnega leta in piknik za družine:  
sv. maša ob 11. uri, sledi podelitev spričeval, nato 
pa igre in druženje. Vabljene vse družine verou-
čencev!

 Tor 14.6. Knjiga in čaj ob 19.45 v župnijski knjižnici. Beremo 
knjigo o Karlu de Foucauldu avtorja Reneja Voillau-
me: Kot v Nazaretu.

 Pet 24. 6. Slovesni praznik rojstva Janeza Krstnika, sv. maše 
ob 9h in 19h.

 Sob 25. 6. Dan državnosti. Molimo za našo domovino!
 Sre 29. 6. Slovesni praznik Sv. Petra in Pavla, sv. maša 19h, v 

Tomačevem ob 18h. Dopoldne ob 9. uri mašniško po-
svečenje letošnjih novomašnikov v ljubljanski stolnici.

 Tor 5. 7., Možnost molitve pred kipom Marije Romarice iz  
Fatime v naši župniji od 14h do 18h45. 

 22.-26. 8. ORATORIJ 2016 za otroke (vsak dan od 9h do 16h).

POLETNI URNIK
V času počitnic (julij in avgust) bo urnik svetih maš nekoliko 

lahkotnejši. Sv. maše med tednom bodo samo zvečer ob 19h. 
Nedeljske sv. maše pa bodo ob 9h in 11h, v Tomačevem kot 
običajno ob 8h.

Uradne ure v mesecu juliju in avgustu bodo samo v popoldan-
skem času, torej od 17h do 17h45.


