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PRVONOVEMBRSKI MISIJON NA ŽALAH – 
VSTOPI IN ZAČUTI 

V župniji, v kateri se nahaja največje pokopališče v Slove-
niji, sem že kar »staroselec«, saj v njej živim že skoraj štiri 
desetletja. V času, ko so sence dreves v mokrih, hladnih dneh 
že pošteno dolge in se človek najraje zadržuje doma, pa je v 
neposredni okolici naše župnijske cerkve prav nasprotno. Ko se 
namreč bliža 1. november, se izjemno poveča prisotnost »mi-
mobežnežev« naše župnijske cerkvice. Vse ceste, poti in pot-
ke žalskega pokopališča so polne ljudi, ki hitijo urejat grobove 
svojih bližnjih. Kaj jih »vleče« na grobove? Kaj jih »vleče« k 
prižiganju sveč, simbola svetlobe, toplote, domačnosti, prvin-
ske narave ognja? Se mogoče v takih trenutkih čutijo povezane 
s tistimi, katerim so prišli prižgat svečo? Verjamem, da ja. 

Kaj torej je oz. bi lahko bila skupna točka tistim, stoječim 
ob grobovih in tistim, ki so že v njih? To je ena izmed največjih 
skrivnosti našega bivanja; to je tisti, ki v našem kulturnem 
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okolju na mnogih upodobitvah stoji z eno nogo v in z eno nogo 
izven groba; to je Jezus, Odrešenik. 

Kako »mimobežnežem« približati Jezusa, da ga ne bi nekako 
samo slutili, ko stojijo ob grobovih svojih dragih v času okoli 1. 
novembra, ampak da bi se mu pustili nagovarjati tudi v ostalih 
dneh leta? Kako torej »mimobežneže« privabiti tja, kjer nas 
prižgana večna lučka spominja na Njegovo simbolno, skrivno-
stno navzočnost? To je izziv. Izziv za vse nas, ki se na tak ali 
drugačen način že čutimo nagovorjene z Jezusovimi besedami: 
»pojdite po vsem svetu in oznanjajte veselo oznanilo vsem 
ljudem«. Na ta izziv, po mojem mnenju, »cilja« letošnji »Pr-
vonovembrski misijon na Žalah«, katerega, vsaj meni osebno, 
ljubše ime ali pa vsaj »podnaslov« bi bil »VSTOPI IN ZAČUTI«, 
kar naj velja kot povabilo sleherniku k prestopu praga naše žu-
pnijske cerkve, da prvič ali pa ponovno začuti, da je Jezus tisti, 
ki ga lahko vedno znova osvobodi vseh ran, bolečin in frustracij 
ter ga napolni z občutki sprejetosti in ljubezni. 

Naj bo torej prvi izziv misijona spodbuda slehernemu mimoi-
dočemu k prestopu praga naše župnijske cerkve, drugi izziv pa 
prestop praga Cerkve, torej z veliko začetnico, kar pomeni, da 
bi si čim več posameznikov, ki bodo v prvonovembrskih dneh 
prestopili prag naše župnijske cerkve, zaželelo vračati se oz. 
poglobiti stik, s čimer bodo postali del Cerkve z veliko začetnico.

Do 1. novembra nas vodi oktobrska pobožnost molitve ro-
žnega venca in naj nam Marija izprosi čim več milosti Svetega 
duha, da bomo v c(C)erkev privabili čim več »mimobežnežev«, 
najprej seveda v prvonovembrskih dneh, ki pa naj se »razte-
gnejo« tudi v čim več dni preostalega leta.

VSTOPIMO IN ZAČUTIMO TUDI MI! 
Samo Košir     

SKOZI SVETA VRATA: MISIJON  
V ŽUPNIJI LJUBLJANA - SVETI KRIŽ

Na predlog g. nadškofa, Stanislava Zoreta, bodo v župniji 
Ljubljana - Sveti Križ (Žale), v času od 22. 10. do 13. 11. 
2016, v stari cerkvi, odprta svetoletna vrata. Vrata bo odprl 



3

nadškof Stanislav Zore 
22. oktobra ob 19.00, 
zaprtje vrat pa bo v ne-
deljo, 13. 11. ob 11.00, 
ko nas bo obiskal škof 
Anton Jamnik.

V času svetih vrat bo 
v župniji potekal tudi 
misijon, na katerem 
bodo naši župljani spre-
jemali mimoidoče ter 
jih usmerjali k molitvi, 
pogovoru in spovedi. 
Poleg tega bomo pripra-
vili štiri različne večere 
s skupno temo Božjega usmiljenja: pogovorni večer (Ljubezen 
ne izključuje); molitveni večer (Bog me ljubi nepopolnega); 
tradicionalni večer za mlade in večer za vse s predavanjem 
(Usmiljena ljubezen in sv. Favstina Kowalska).

Še nekaj o simboliki svetih vrat: gre za izredno milost med 
jubilejnim letom Usmiljenja. Sveta vrata so znamenje Kristusa, 
ki je rekel: »Jaz sem vrata« (Jn 10,7)

- vstopiti skozi sveta vrata pomeni izpovedati, da je Kristus 
Gospod, hkrati pa pomeni našo pripravljenost poživiti našo 
vero Vanj;

- vstopiti skozi ta vrata pomeni vstopiti v skrivnost spreo-
brnjenja in Božjega usmiljenja do nas; s tem, da iskreno 
opravimo sveto spoved, zmolimo vero in očenaš po name-
nu svetega očeta, prejmemo zase ali za naše rajne odpu-
stek, torej popolno odpuščanje vseh dosedanjih grehov. 

- vstopiti skozi sveta vrata nazadnje pomeni našo pripravlje-
nost deliti vse dobro z brati in sestrami, da ne bo nihče 'iz-
ključen', noben 'Lazar' pred vrati, zunaj dvorane gostije…



4

“Želim, da jubilejni odpustek doseže vsakega kot pristna iz-
kušnja Božje milosti, ki gre vsem naproti z obličjem Očeta, ki 
sprejema in odpušča ter povsem pozabi storjene grehe. Da 
bi verniki živeli in pridobili odpustke, morajo opraviti krajše 
romanje k svetim vratom, ki bodo odprta v vsaki stolni cerkvi 
ali v cerkvah, ki jih bo za to določil krajevni škof, ali v štirih 
rimskih bazilikah; to bo znamenje globoke želje po spreobr-
njenju.” (Papež Frančišek, Bula ob napovedi izrednega jubileja 
Usmiljenja Misericordiae Vultus)

Zdenka Sušec

DANES POMAgAM – JUTRI SEM SAM NA TEM,  
DA KDO POMAgA MENI!

V mesecu oktobru bo s svo-
jim javnim delovanjem pričela 
prenovljena župnijska Karitas. V 
mesecih, ko smo z ustanovnim 
zborom določili naše poslanstvo, 
so bile aktivnosti usmerjene v 
ustvarjanje pogojev za izvajanje 
oblik pomoči, ki jih bomo ponudili prosilcem, ljudem v stiski in 
župnijski javnosti. 

Skupina za obiskovanje osamljenih želi popestriti čas 
in druženje z ljudmi, ki se zaradi starosti, bolezni ali posebne 
življenjske situacije težje vključujejo v dejavnosti župnijske-
ga občestva. Skupino sestavljajo srčne žene, ki imajo čut in 
smisel za delo z ljudmi in predvsem ideje, kako preživeti čas, 
ko obiščeš nekoga na domu. Kdo med nami bi sprejel takšen 
obisk dveh žena? Kako bomo vedeli, da sta pravi in da nas ne 
vleče kdo za nos? Tudi to so gospe razmislile! Vabimo vas, da 
nas preko nabiralnika za Karitas, duhovnikov in diakona v naši 
župniji, preko elektronke pošte – obvestite, če želite, da vas 
obiščeta veselje in optimizem!

Uvedli bomo redna srečanja za starejše v naši župniji, ki 
jih bo koordinirala skupina za starejše. Želimo si, da bi zanje 
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enkrat mesečno zaživele sobote, zlasti pa srečanja v adven-
tnem in postnem času. Srečanja bomo popestrili s sodelova-
njem veroukarjev, pevcev, predavateljev - o temah, ki starejše 
zanimajo, predvsem pa bi radi, da okrepimo druženje in so-
cialne stike. Bežna srečanja pred in po maši bomo razširili v 
čas -  za nas, ki si ga bomo medsebojno podarjali: s skupnimi 
izleti, sprehodi, s kosili, s kulturnim udejstvovanjem, s plesom. 
Povejte ljudem v svoji sredi, seznanite svoje sosede – naj pri-
dejo na sobotna druženja in klepet! 

V mesecu oktobru se bo sestala skupina za žalujoče, ka-
mor vabimo vse, ki so se soočili s težko izgubo bližnjih. Ljudje 
se različno odzivamo na take dogodke: lahko se počutimo ne-
razumljene, vsem v breme. Članice skupine bi rade svoj čas 
namenile tudi tistim, ki so se šele čez čas po izgubi znašli v 
labirintu žalosti, z nepopisno bolečino izgube. Takšnih občutkov 
ni moč zanikati in potreben je čas, da v nas izzvenijo, da se 
okrepimo. Srede sredi meseca vas vabijo v našo sredino, tudi 
vaše prijatelje in znance. 
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Skupina za delitev materialne pomoči je tista, ki za svo-
je delo potrebuje čut za sočloveka in mišice. Slednje ne za 
obvladovanje ljudi, pač pa za pripravo in delitev paketov po-
moči za vse prosilce, ki so se iz tega ali onega razloga znašli 
v situaciji, ko nekaj šteje že mali paket, ki napolni domačo 
shrambo. Člani skupine so preuredili prostor za skladiščenje 
materialne pomoči, določili protokol sprejema prosilcev in 
delitve materialne pomoči, posodobili so seznam prosilcev in 
uredili sistem izdaje potrdil prosilcem. Naslednja delitev ma-
terialne pomoči bo 9. 11. 2016. 

Vabimo vas vse, ki ste ob prebranem začutili željo po sode-
lovanju v skupinah, da se odzovete: kot aktivni člani Župnij-
ske karitas Sv. Križ, ali pa k sodelovanju pritegnite ljudi, ki 
so potrebni pomoči na kakršen koli način. Danes pomagam – 
jutri sem sam na tem, da kdo pomaga meni! Meje med tema 
dvema situacijama so včasih nezavedno krhke. Zlasti vabimo 
mlade, da svoj prosti čas združijo z altruizmom in zaživijo 
prostovoljstvo kar v domači župniji! Naj nas vse blagoslovi 
Mati Terezija, zavetnica naše Župnijske karitas!

V imenu vseh članov Župnijske Karitas Sv. Križ
Bojan Novak, tajnik ŽK

KNJIgA IN ČAJ:  
JOSEPH KIM, POD ISTIM NEBOM

11. oktober 2016 po večerni sveti maši v župnijski knjižnici
Joseph Kim je zbežal v ZDA pred lakoto in brezupom, ki 

sta vladali v Severni Koreji. Lakota globoko zaznamuje ne 
le telo, temveč tudi dušo. Četudi jo telo uspe premagati, se 
zapiše v dušo, pripoveduje Kim. Zaznamovala je tudi nje-
govo družino: oče je umrl, mati in sestra pa sta zbežali na 
Kitajsko. Ostal je sam, postal je brezdomec, berač in tat. 
Pridružil se je tolpi, vendar si je želel drugačnega življenja, 
zato je tudi sam zbral pogum, tvegal življenje in zbežal iz 
revne države.
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Na Kitajskem je spo-
znal krščansko dobroto. 
»Vedno bolj me je zani-
malo, zakaj so kristjani 
tako drugačni od drugih 
ljudi, ki so me zavrnili. 
Na pamet sem se naučil 
apostolsko veroizpoved in 
ob vsaki priložnosti bral 
Sveto pismo, čeprav ni-
sem razumel vseh njego-
vih zgodb. Na pastorjevo 
ženo in druge župljane, ki 
so me videli z biblijo v ro-
kah, sem naredil vtis. Ob 
mojem zanimanju za bož-
jo besedo in krščanstvo 
so se čutili poplačane za 
svojo ljubezen in skrb do 
mene. Svetopisemski svet 
me je popolnoma očaral.«

Lepo povabljeni na čaj in kramljanje o knjigi.
Zdenka Sušec

ZAČETEK KATEHUMENATA
V oktobru začenjamo z večeri za spoznavanje krščanstva 

in katehumenat. Potekali bodo v prijetnem vzdušju odprtosti. 
Pridružijo se lahko tudi tisti, ki že imajo zakramente, pa želijo 
osvežiti svoje znanje. 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).



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/

KOLEDAR DOgODKOV ZA MESEC OKTOBER 

 7. 10. prvi petek: Obhajanje bolnikov po domovih.
 11. 10. torek ob 20.00: Skupina Knjiga in čaj, beremo  

knjigo Joseph Kim: Pod istim nebom.
 13.10. četrtek ob 19.30: Začetek katehumenata  

(v učilnici).
 22.10. sobota ob 19.00: Obred odprtja svetih vrat (pred 

večerno sveto mašo v cerkvi Vseh svetih, bomo 
v  procesiji, skupaj z g. nadškofom Zoretom, odšli 
pred vrata stare cerkve sv. Križa, kjer bo potekal 
obred odprtja svetih vrat.

 25. 10. nedelja ob 9.00: Med sveto mašo blagoslov 
zakonskih jubilantov.

 28.10. petek ob 20.00: Pogovorni večer: Ljubezen ne 
izključuje z dr. Gorazdom Kocjančičem, mag. 
Alekom Zwittrom v cerkvi Vseh svetih; pogovor 
bosta vodila dr. David Movrin in Zdenka Sušec.

 30.10. nedelja ob 20.00: Molitveni večer z naslovom 
Bog me ljubi nepopolnega v cerkvi Vseh svetih. 

 1.11. torek ob 20.00: Molitveno srečanje za mlade v 
cerkvi Vseh svetih.


