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VSI SVETI - VSI RAZLIČNI
Mogoče postaja že nekoliko bolj udomačena misel, da je 

vsak že s krstom dobil nalogo, da postane tudi svet. Torej, de-
mokratizacijo svetosti, ki jo je nazorno predstavila že Terezija 
Deteta Jezusa, je potrdil drugi vatikanski koncil, ko je na svoj 
način izrazil zgornjo trditev. Svetost ni stvar specialcev, poseb-
nežev, ekstremnih posameznikov ...

V tem razmišljanju sem se želela zaustaviti ob različnosti 
svetnikov in njihovih poti. Sveti Arški župnik sam je izjavil: 
»Vsi svetniki niso sveti na enak način. So svetniki ki ne bi mogli 
živeti z drugimi svetniki. Vsi ne gredo po isti poti, vendar vsi 
pridejo do istega cilja …«

Prav vsak izmed njih bi ali pa je celo dejansko izrekel, po-
dobno kot sv. Pavel: »Ne živim več jaz, v meni živi Kristus!« 
In vendar, Kristus se odraža po ljubezni, po udejanjeni in živeti 
ljubezni vsakega izmed njih, nikakor pa ne v uniformnosti ali 
po vkalupljenosti po kakem umišljenem modelu, kakšen naj bi 
nekdo bil. Za svetnike je značilna izvirnost in različnost hkrati, 
ki jim jo je omogočila notranja svoboda. Svoboda, ki jo daje 
nora ljubezen do Kristusa.
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Pred kratkim je bila za svetnico razglašena mlada karmeli-
čanka sv. Elizabeta od Presvete Trojice. V njenem življenjepisu 
je zapisano, da si je tik pred tem, ko je vstopila v karmel, kupi-
la lakaste čevlje in šla na predvečer svojega vstopa v samostan 
z njimi na ples. Bila je že povsem predana Bogu, vendar se je 
veselila življenja in zdelo si je je, da je dobro živeti svoj trenu-
tni stan do konca ...

Skoraj istočasno kot omenjena sveta Elizabeta je živela 
nam bolj poznana mala Terezika oz. Sv. Terezija Deteta Jezu-
sa. No, njej še na misel ni padlo, da bi šla na kako tako po-
svetno reč, kot je ples. Nasprotno, ko je v samostanu slišala, 
da gre njena ljuba malo starejša sestra na neko tako zabavo, 
jo je pobiralo od same skrbi, če bi bilo kaj narobe in bi kakšen 
mladenič osvojil srce njene sestre ... in je vroče molila, da se 
ne bi zgodilo, da bi njena sestra zaplesala. (Njena molitev je 
bila uslišana.)

Seveda, kontekst je morda nekoliko različen, a kljub vsemu, 
se mi to zdi nazoren dokaz, da tudi za svetnike ni uniformne 
poti in ni ene sama rešitve, ki bi bila pravilna. Poleg tega se 
svetniki sami skozi svojo življenjsko pot spreminjajo. Sveti Pa-
hom si je npr. zaradi začetne gorečnosti s pretiranim postom 
pokvaril želodec. Na starejša leta je to obžaloval - ker je ver-
jetno uvidel, da ni post, še posebej če ne upošteva osnovnih 
potreb telesa, edini ali nujno najpomembnejši način hoje za 
Kristusom. 

Pristna svetost - ki ji lahko potegnemo enačaj s pristno do-
broto - težko ostane skrita. A tudi tu so si svetniki različni, kako 
sprejemajo »komplimente«. Ko je nek novinar vprašal sveto 
Mater Terezijo ali ji ne moti, da jo imajo nekateri že za svetni-
co, je odgovorila: »To je moja dolžnost in prav tako tudi vaša.« 
Sveti Filip Neri pa ni preveč prenašal, da ga ljudje razglašajo 
za svetega in se je na vse možne načine trudil, da bi ga raje 
oklicali za norega. Tako si je npr. na pol pobril glavo in brado. 
Včasih pa se je pred začetkom svete maše igral z mačko in jo 
celo dal na oltar, da bi mu pomagala proti zamaknjenjem, ki jih 
je doživljal. 
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Za zaključek - popolnost - t.j. svetost, h kateri nas kliče Bog, 
se kaže v popolnosti ljubezni. Na kakšen način jo izrazimo, je 
stvar našega značaja, pa tudi vzgoje, okolja in konteksta v ka-
terem smo ... Ne, da bi jo že dosegli, ampak se stegujemo za 
njo, kot za ciljem, ki ga bolj ali manj jasno vidimo in na kate-
rega nam kaže Kristus.

Helena Reberc

KAj SE LAhKo ZgodI,  
ČE gREm SKoZI SVETA VRATA?

Ljudje stopajo skozi sveta vrata. Nekateri sicer samo odhi-
tijo mimo, skoraj kot bi se ustrašili izraza »sveta vrata«, mar-
sikdo pa se pride zahvalit, da smo ga prostovoljci na sprejemu 
opozorili in povabili. Kaj se dogaja v vsakem posamezniku, ko 
naredi ta korak vere in zaupanja, ostaja večinoma skrito v sr-
cih. Nekoliko nam je razkrila svoje doživetje ob tem romarka 
na Svetovni dan mladih leta 2000 v Rim, kjer so bila tistega 
leta tudi odprta sveta vrata. 

»Leta 2000 sem se odpravila na svetovni dan mladih v Rimu. 
Bilo je sveto leto in v okviru romanja je bil organiziran tudi pre-
hod čez sveta vrata ter molitev za odpustek.
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Takrat nisem bila ravno v najboljšem stanju. Veliko stvari me 
je vznemirjalo in prepričana sem bila, da Bog ni zadovoljen z 
mano. Mislim, da sem o odpustkih prej slišala le v zvezi z refor-
macijo in znamenitimi Luthrovimi tezami. Kljub temu sem se 
odločila, da bom v veri naredila ta korak, čeprav se mi je zdelo, 
da ga glede na mojo nepopolnost Bog ne bo vzel resno. 

V baziliki sv. Petra sem začela moliti po namenu svetega 
očeta. Ko sem prišla do konca sem v srcu nepričakovano začu-
tila fizično spremembo. Kot bi se mi iz njega zatrkljali kamenč-
ki. Kot bi mi Gospod hotel pokazati, da je iz moje notranjosti 
odvzel nekaj teže.«

romarka

IZKUŠNjA oZNANjEVANjA
Vsi sveti. Rože, 

sveče, trume ljudi na 
pokopališču in pečen 
kostanj. In letos tudi 
priložnost srečati 
ljudi in jih povabiti k 
Bogu, ki jih čaka in 
ljubi. 

Malo strahu na 
začetku. Precej ne-
lagodnosti in tudi 
kakšna zavrnitev, ko 
ljudem ponudiš, naj 
vstopijo skozi sve-
ta vrata in prižgejo 
svečko. Brezplačno 
seveda. Vendar je 
vse poplačano, ko ti 
mimoidoča razkrije 
življenjsko zgodbo 
in razlog njenega 
odpora do Cerkve, 
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samo zaradi prijaznega povabila. Ali pa, ko gre človek po 
tridesetih letih ponovno k sveti spovedi, samo zato, ker je 
prebral listek z Božjo besedo, ki si mu ga ponudil. Pa naj-
stnik, ki ti pove, kako močno mu je razbijalo srce, ko je stopil 
skozi sveta vrata. In pa z Božjo milostjo napolnjeno ozračje 
v cerkvici, kjer nekdo ves čas moli zate in za ljudi, s katerimi 
prihajaš v stik.

Lepo. Milostno. Hvala ti, Gospod, da smo ti smeli posoditi 
svoje roke in noge. 

Katarina Lajevec

PoZdRAV P. RAFKA RoPRETA
Dragi župljani in prijatelji župnije Sv. Križ na Žalah!
Sem pater Rafko Ropret, novi 

duhovni pomočnik v vaši župni-
ji. Rodil sem se v Združenih dr-
žavah Amerike slovenskim star-
šem. Kot duhovnik – redovnik 
sem bil misijonar na Filipinih (16 
let), v Ugandi (3 leta) in drugod. 
Zadnjih 16 let pa sem preživel v 
Trstu, kjer sem duhovno oskrbo-
val zamejske Slovence. 

Vedno sem imel željo, da bi 
prebival na ozemlju svojih star-
šev. Moja duhovniška pot mi je 
to omogočila. Nadškof Zore je 
ugodil moji prošnji in me poslal med vas v župnijo Sv. Križ. 
Gospod župnik Alek in gospod kaplan Peter sta me prisrčno 
sprejela. Lepo me uvajata v pastoralno delo v župniji.  

Tukaj sem sedaj mesec dni, pa se že počutim kot eden od 
vas, ker ste me tako lepo sprejeli.

Želim vam še povedati, da sem na vam voljo, kadar me 
boste potrebovali. 

Lep pozdrav, pater Rafko
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SREČANjE ZA STAREjŠE, BoLNE  
IN INVALIdNE oSEBE

Župnijska Karitas Ljubljana Sveti 
Križ vabi starejše, bolne in invalidne 
osebe na srečanje, ki bo v sobo-
to, 3. decembra 2016, ob 11. uri. 
Sveto mašo bo daroval bolniški du-
hovnik g. Miro Šlibar. Priložnost bo 
tudi za sveto spoved in prejem bol-
niškega maziljenja. Po maši ste lepo 
povabljeni na druženje v župnijskih 
prostorih. 

Če potrebujete prevoz in/ali 
spremstvo, pokličite na telefonsko številko župnijske Kari-
tas: 064 253 133. Prosimo vas, da povabite tudi vse tiste, 
ki bi jih s tem lahko razveselili.

KNjIgA IN ČAj
V mesecu novembru se bomo pri Knjigi in čaju pogreli ob 

pretresljivo lepi knjigi Sergeja Kurdakova: Odpusti mi, Na-
taša.

Ta knjiga je avtobiografija, resnična izpoved sovjetskega 
begunca Sergeja Kurdakova; opisana je viharna življenjska 
pot mladega fanta, zgodba človeške zlobe in resnica o Božji 
dobroti. Kurdakov je bil človek z mnogo talenti, tudi s pisa-
teljskim talentom. Svoje življenje je opisal iskreno in narav-
no, spretno in živahno. V prvih odstavkih knjige se predstavi: 
„Jaz, Sergej Kurdakov, podporočnik, kadetniški oficir sovjet-
ske mornarice, odlikovani mladinec, izbran za predsednika 
vsake mladinske komunistične organizacije v vsaki šoli, v 
katero sem hodil od svojega osmega leta dalje, izbran za 
mladinskega voditelja, ki je poučeval tisoč dvesto sovjetskih 
mornariških kadetov.“ Presunljivi so odstavki, ki govorijo o 
preganjanju in trpljenju vernih v Sovjetski zvezi, in odstavki, 
ki odkrivajo moč Božje besede in delo milosti.
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Ko se ga je kot agenta tajne policije sredi divjanja nad 
„religiozniki“ dotaknila Božja roka, je Kurdakov začutil ljube-
zen Nevidnega; izmikal se je in šele po hudih notranjih bojih 
spoznal, kako osrečujoč je bil tisti objem. 

Morda je sploh ena najtežjih „vaj“ v krščanstvu ta, da 
Savlu nenehno puščamo odprto možnost, da kdaj vendarle 
postane Pavel. Samo Bog ve, koliko Savlov ni moglo priti do 
Pavla, ker jih je od tega odvračala naša navidez krščanska 
„pravičnost“, ki se je zgražala nad tem, da bi tisti, ki je pri-
šel na njivo šele ob deveti ali celo dvanajsti uri, dobil enako 
plačilo kot oni, ki je prišel že ob šestih zjutraj. 

Toplo povabljeni na čaj in pogovor 15. novembra, v žu-
pnijsko knjižnico.

Zdenka Sušec

KoLEdAR dogodKoV ZA mESEC NoVEmBER 

 Ned. 30.10.: Molitveni večer z naslovom Bog me ljubi nepo-
polnega ob 20h v cerkvi Vseh svetih. 

 Tor. 1.11.: Slovesni praznik Vseh svetih. Sv. maše 
bodo vsako uro od 7 do 18h. Ob 19h molitev 
rožnega venca v stari cerkvi.

 Tor. 1.11.: Tradicionalni molitveni večer za mlade ob 
20h v cerkvi Vseh svetih.

 Sre. 2.11.: Spomin vseh vernih rajnih. Sv. maše bodo 
ob 9h, in 19h, v Tomačevem ob 18h.

 Pet. 4. 9.: Prvi petek: obhajanje bolnikov po domovih.
 Sob. 5. 9.: Prva sobota: ob 18h adoracija pred Najsve-

tejšim in priložnost za spoved.
 Pon. 7.11.: Sv. maša za vse sodelavce Karitas v naši 

nadškofiji ob 19h.
 Tor. 8.11.: Usmiljena ljubezen. Predavanje p. Tomaža 

Podobnika o Božjem usmiljenju in sv. Favsti-
ni Kowalski ob 20h.
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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/

 Sob. 12.11.: Srečanje starih in novih ministrantov ter 
njihovih staršev ob 20h.

 Ned. 13.11.: Zaprtje jubilejnih svetih vrat pri 11. sv. 
maši, ki jo bo vodil pomožni škof dr. Anton 
Jamnik.

 Tor. 15.11.: Srečanje Knjiga in čaj ob 19.45 v župnijski 
knjižnici. Knjiga Sergeja Kurdakova: Odpusti 
mi, Nataša.

 Ned 20.11. Praznik Kristusa Kralja. Pri 9. sv. maši 
blagoslov zakonskih jubilantov, ki obha-
jajo okrogle obletnice.

 Sob. 26.11.: Delavnica izdelovanja adventnih venčkov.
 Ned. 27.11.: Prva adventna nedelja. 
 Sre. 30.11.: Sestanek župnijske Karitas ob 20h.
 Pet. 2. 12.: Prvi petek: obhajanje bolnikov po domovih.
 Sob. 3. 12.: Prva sobota: ob 18h adoracija pred Najsve-

tejšim in priložnost za spoved.
 Sob. 3.12.: Srečanje za starejše, bolne in invalidne 

osebe. Sv. maša ob 11h, sledi druženje v 
župnijskih prostorih.
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