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KJE JE NAŠA GOREČNOST? 
Med počitnicami smo osredotočeni na počitek, naš dopust, 

potovanje, morda šport, za katerega med  letom zmanjka časa. 
Jaz pa mislim, da je treba med počitnicami iskati tudi hrano za 
dušo; nujno je, da si vzamemo čas za Boga in gradimo odnos z 
Njim, iz katerega napajamo vse ostale odnose. Z vami bi rada 
delila nekaj utrinkov, ki so se usedli v moje srce na letošnjih 
duhovnih vajah ali med ljudmi.

Razmišljala sem o smislu človeka. Kaj je naš namen tu na 
Zemlji? Uraden odgovor iz katekizma je: »Na Zemlji smo, da 
bi Boga spoznali in ljubili, po njegovi volji delali dobro in nekoč 
prišli v nebesa.« Kaj to zame pomeni? Zakaj evropski kristjani 
tako pogosto pozabljamo na ta smisel? Kje na naši poti smo 
izgubili gorečnost?

Mnogi vidimo smisel v tem, da stremimo k popolnosti, to pa 
lahko pomeni, da si ne smemo privoščiti napak. Vedno bolj se 
podrejamo, se zapiramo pred svetom in oklevamo, morda za-
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radi teže odgovornosti, morda zaradi strahu pred napakami. Ali 
to Bog želi od nas? Po mojem ne. Nasprotje perfekcionizma, ki 
nas zasužnjuje, in strahu, sta ponižnost in odpuščanje. Kjer ni 
pripravljenosti, da ponižno priznamo svoje napake, ter pričako-
vanja dobrote in usmiljenja s strani tistega, ki mu priznavamo 
svoje napake, tam ne more biti človeškosti. Ker ravno to človek 
je - prosilec odpuščanja. Odpuščanje ga zaliva, odpuščanje mu 
daje zagon, da svojo moč pošlje v pravo smer. Napaka je tvo-
rec pravilnosti, če ne delamo nič, tako stagniramo, ostajamo 
na začetku, na ničli. Zakopali smo svoj talent, namesto da bi 
bili izgubljeni sinovi, ki se vračajo in veselijo.

Zaradi pretresljivih dogodkov in strahu v Evropi sem razmi-
šljala tudi o muslimanih in islamu. Prihaja mi na misel, da so 
morda v ljubezni do skupnosti daleč pred nami. Kaj imajo oni, v 
čem vidijo smisel, da lahko s takšno notranjo močjo in gorečno-
stjo delujejo v svetu in pri tem tudi umirajo? Nam so prav tako 
kot njim obljubljena nebesa, torej je naša motivacija enaka!

Kristjani se obnašamo, kot da smo vsaka ovca zase. Vsaka 
je osredotočena na svojo dobrobit, sama se odloča in tako jo 
vabljivci z lahkoto zmamijo stran od črede. Vse ovce bi morale 
slediti pastirju, mu zaupati. On je dal svoje življenje za naše 
odrešenje. Nič ni slabega v tem, da sledimo pastirju… Morda 
pa nas zaustavlja sebičnost, da zmeraj mislimo le nase in ne na 
svojo skupnost. Kaj torej jaz kot kristjan prispevam dobrega za 
svojega Boga, za bližnje v svoji župniji, v svojem mestu? Ali 
imam dovolj ljubezni, se mi vse to zdi vredno mojega življenja? 
Vlado Bizjak, spiritual ljubljanskega semenišča, je rekel: »Za 
kar nisi pripravljen umreti, za to niso pripravljen živeti.« 

Dozdeva se mi, da je Evropa postala vse bolj podobna rim-
skemu imperiju pred razpadom. Gonilna sila, ki nas vodi v pro-
pad, je pomanjkanje življenja v nas. S tem ne mislim na življe-
nje, polno potovanj, obilo zabav, užitka, dobre kariere… Dejan-
sko je prava sreča v tem, da ljubimo in prinašamo življenje. 
Lahko se zgledujemo po Mariji. Bodimo odprti Božjemu klicu 
in mu sledimo. Ko namreč uresničujemo Božji načrt, zasijemo, 
ker je to za nas največja sreča.

Nikolina Nagode
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ŽELITE ZASTAVITI SVOJA VPRAŠANJA  
O BOGU?

SPOZNAVANJE KRŠČANSTVA IN KATEHUMENAT 
Letos v župniji Sveti Križ pripravljamo niz srečanj spoznavanja 

krščanstva in katehumenata. S tem odgovarjamo na dvojni izziv. 
Najprej na prošnjo dekanijskih duhovnikov, da bi v naši župniji 
ponudili kvalitetno pripravo na prejem zakramentov za odrasle 
(krst, obhajilo, birma). Na ta katehumenska srečanja vabimo to-
rej vse odrasle iz naše župnije, iz dekanije ali od drugod.

Drugi vidik teh srečanj pa je širši; gre za spoznavanje je-
dra naše vere. Vabimo vse, ne samo tiste, ki so že odločeni 
za prejem zakramentov uvajanja, ampak tudi tiste, ki si želijo 
preprosto spoznati temelje krščanstva, ne da bi bili vnaprej 
odločeni za prejem zakramentov.

Prosimo vas torej, dragi župljani in župljanke, da pomislite 
na vse vaše bližnje, vse vaše prijatelje in znance, ki bi si morda 
želeli približati Bogu in Cerkvi, ter jih povabite na naša sreča-
nja. Na voljo so vam letaki z vsemi potrebnimi informacijami.

Prvo srečanje bo 13. oktobra 2016 ob 19.30 v veroučni 
učilnici. Srečanja bodo ob četrtkih, od oktobra do aprila, vsakih 
14 dni. Pripravljala jih bova vaša duhovnika skupaj z ekipo laikov.

Prijave in informacije: zupnija.lj-zale@rkc.si ali 040 505 270 (Helena).

»Iskali me boste in me boste našli. Ko me boste iskali 
z vsem srcem, se vam bom dal najti, govori Gospod.«

(Jer 29,13)
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UTRINEK IZ ORATORIJA 2016
Zadnji teden poletnih počitnic, od 22. do 26. avgusta, smo v 

naši župniji imeli oratorij. Obiskalo ga je skoraj osemdeset otrok, 
kar je več kot podvojena udeležba od lani in tega smo bili zelo 
veseli. Animatorji smo z novima voditeljicama in pomlajeno eki-
po preživeli lep teden z otroki. Vsak dan smo se igrali, peli, učili 
in imeli delavnice. Tema letošnjega oratorija je bila »ZDAJ GRE 
ZARES«, ki je sledila zgodbi Ostržka od lažnive lutke do pridnega 
čisto pravega fanta. Ob njegovi zgodbi, ki smo jo spoznavali v 
obliki dramske igre, smo se učili, kako biti dobri. Prav poseben 
dan je bil četrtek, saj smo se z vlakom odpravili na izlet v Ka-
mnik, kjer smo se naučili veliko novega o tem mestecu. Ogledali 
smo si stare ulice, pokopališče, frančiškanski samostan, spoznali 
Rudolfa Maistra ter celo obiskali župana in umetnika, ki izdeluje 
jaslice. Tako otroci kot animatorji smo hvaležni za tako pester in 
veselja poln teden. Se vidimo naslednje leto! Vid Sosič

PETKOVI VEČERI ZA MLADE
Petkovi večeri bodo v znamenju mladih. Oblikovali bomo dve 

skupini mladih: 
• mlajši mladinci, 9. razred in prva dva letnika srednje šole, 

(animirajo kaplan Peter, Petra Novak in Judita Lea Krek)
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• mladinsko-študentska skupina, 3. in 4. letnik srednje šole 
ter študenti (spremlja župnik Alek in Nikolina Nagode)

Srečanja bomo pričenjali s petkovo večerno mašo ob 19h v 
novi cerkvi, ki jo bomo skušali čim večkrat oblikovati z mladi-
mi. Nadaljujemo ob 20h v veroučnih prostorih. Pričetek bo 23. 
septembra 2016. Povabite vse mlade, ki želijo preko molitve, 
glasbe, iger, pogovorov poglobiti prijateljstvo med seboj in z 
Jezusom.

KNJIGA IN ČAJ: PRENOVITEV (ZA VSE,  
KI IMATE RADI SVOJO ŽUPNIJO)

Drage čajevke, čajevci in vsi, ki to še niste!
Lepo vas pozdravljam po tem kratkem, sončno deževnem 

poletju. Jesen nas bo spet združila ob toplem čaju in toplih, 
srčnih pogovorih. Če ste knjigo z naslovom Prenovitev že pre-
brali, imate gotovo pripravljenih že veliko idej in vprašanj. Če-
prav se zdi, da tema na prvi pogled ni osebna, je to samo vtis, 
ki ga slišimo ob naslovu knjige. Knjiga Prenovitev, avtorjev 
Michaela Whitea in Toma Corcorana se dotika vsakega od nas. 
Govori namreč o življenju župnije in vernikov, ki pripadajo tej 
župniji. Kaj je župnija? Župnija smo mi, ki prihajamo v cerkev, 
nedeljo za nedeljo, praznik za pra-
znikom. Mi smo Cerkev. To je kraj, 
kjer smo bili rojeni ob krstu. Kraj, 
kjer smo postali novi človek v Jezu-
su Kristusu. Kraj, kjer se hranimo 
in potolažimo. Kraj, kjer vstajamo 
iz smrti v življenje. Zato je Cerkev 
naša mati, ki nas hrani in neguje. Ni 
vseeno, kako živimo svojo vero, ka-
kšne odnose imamo drug z drugim, 
kako smo odprti in si pripravljeni biti 
brat ali sestra. Ni vseeno, ali smo 
sprejeti ali ne. Ni vseeno, ali znamo 
tudi sami sprejemati ali ne. Ni vsee-
no, kakšno občestvo smo!



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

Delavniki: 7.30 in 19h, Sobote: 11h in 19h.

Župnijska pisarna ( 01 437 22 03) je odprta v ponedeljek, torek,  
četrtek in petek od 8.30 do 9.30 in od 17.00 do 18.00.

                     

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/

Nekaj misli iz knjige Prenovitev, ki bo iztočnica za naše raz-
mišljanje:

»Če delaš v župniji ne maraš takšnega govorjenja. »Zmago-
vati«, »uspeti« in »rasti« so grde besede v cerkveni pisarni.«

»Niste sami. Bog je z vami. Bog si teh sprememb želi še 
bolj kot vi.«

Zdenka Sušec

KOLEDAR ZA MESEC SEPTEMBER
Od 1. septembra dalje bodo svete maše in uradne ure v 

župnijski pisarni potekale po ustaljenem urniku (glej spodaj).

 Pet 2. 9.: prvi petek: obhajanje bolnikov po domovih
 Sob 3. 9.: prva sobota: ob 18.00 uri bo Adoracija pred 

najsvetejšim in priložnost za spoved
 Čet 8. 9.: Mali šmaren (Marijino rojstvo), svete maše 

po prazničnem urniku ob 9.00 in 19.00 in v 
Tomačevem ob 18.00

 Tor 13. 9.: Skupina Knjiga in čaj: po večerni maši (19h45) 
pogovor o knjigi Prenovitev, avtorjev Michaela 
Whitea in Toma Corcorana 

 Sre 14. 9.: Praznik povišanja Sv. Križa, župnijski 
praznik (!), od 17h do 19h adoracija pred 
Najsvetejšim

 Sob 17. 9.: Stična mladih. Naj nas bo čimveč! Odhod vlaka 
ob 7.45, izpred župnišča odidemo točno ob 7.15.

 Ned 18. 9.: Pogostitev po sv. mašah v počastitev 
župnijskega žegnanja 


