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ADVENTNO HREPENENJE
Berila, ki jih prebiramo ob koncu liturgičnega leta in ob za-

četku adventa, bi nas zaradi opisov stisk ob koncu sveta lahko 
prestrašila v zvezi s Kristusovim drugim prihodom. Toda dejan-
sko je to čas, ki nas vabi k temu, da bi se spet zbližali z Go-
spodom, da bi ponovno začutili njegovo dobroto in privlačnost. 

Aelred de Rievaulx, cistercijanski menih iz 12. stoletja, ta-
kole zapiše: »Ta čas adventa je bil postavljen zato, da bi v 
nas obnovil hrepenenje, ki so ga imeli starozavezni Očetje po 
njegovem prvem prihodu; tako bi si po njihovem zgledu tudi 
mi želeli njegovega ponovnega prihoda. Mislimo na vse dobro, 



2

ki ga je storil Gospod ob svojem prvem prihodu: koliko več bo 
lahko storil, ko pride znova! Ta misel nam bo pomagala bolj 
ljubiti njegov pretekli prihod in si še bolj želeti njegovega po-
vratka.«

Nič se nam torej ni treba bati srečanja z Gospodom, v njem 
vedno, včeraj in danes in jutri, utripa isto pastirsko ljubeče 
srce. Svetniki so to dobro razumeli. Sveta Favstina pravi: »Moje 
srce ne želi ničesar drugega kakor samo tebe, o zaklad mojega 
srca... Čeprav so nebesa velika, so zame brez tebe kakor nič; 
ti, Jezus, dobro veš, da neprestano omedlevam od hrepenenja 
po tebi.«

In kako se lahko pripravimo na to srečanje iz oči v oči? Kaj 
nas lahko utrdi v upanju na njegov prihod? Najbolj zanesljiva 
pot se nam ponuja z branjem in premišljevanjem Božje bese-
de. Svetopisemska beseda nas ne bo nikdar razočarala. Pre-
plavlja nas množica besed, toda vse nas ne usmerjajo k Bogu. 
Nasprotno, nekatere nas od njega celo oddaljujejo. Božja be-
seda nas z zanesljivostjo vodi k Bogu. Še več, »vsakemu po-
sebej srce oblikuje,« (Ps 32,15) vsakemu spregovori v njegovi 
konkretni situaciji, vsakemu pove prav tisto, kar v določenem 
trenutku potrebuje. 

Pustimo se torej v ponižnosti poučiti Božji besedi med tem 
adventom. Bodimo pozorni, katera je tista beseda, ki nas bo 
nagovorila. Kaj mi želi Gospod povedati v tednih, ki so pred 
nami? S kakšno spodbudo bi rad utrdil moje srce? 

Župnik Alek Zwitter

ODMEV Z MISIJONA
Sveta vrata, misijon, Božje usmiljenje... to so bile zame kar 

nove, še precej ¨nerabljene¨ besede, zato sem jih kot obi-
čajni župljan od prvih dni oktobra naprej pričakoval z veliko 
mero zanimanja. Malo tudi v strahu, kaj vse bo to potegnilo 
za sabo, po drugi strani pa v veselju in upanju, saj je bila vez 
vsega Božje usmiljenje. Sodelovati in biti deležen milosti, ki so 
se v teh dneh obilno delile v okviru našega, Žalskega misijo-
na, verjetno ne more biti slabo. Ampak ... ali je to zame, bom 
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tudi sam kaj odnesel, bom tudi sam deležen usmiljenja? Tako 
nekako sem razmišljal na začetku, potem pa sem se odločil, 
sodeloval in ni mi bilo žal. 

Začelo se je. Priprave, navodila bolj izkušenih, slovesno od-
prtje svetih vrat in - akcija. Prvo misijonarjenje pred sveti-
mi vrati. Težki in negotovi začetki. Toda s prošnjo za pomoč 
Sv. Duhu gre lažje. Sledili so prvi pogovori, prijazen nasmeh 
mimoidočim, nekaj razdeljenih svečk, zvitkov z Božjo besedo. 
Povabim jih naj stopijo skozi sveta vrata, še prej pa molitev 
in predvsem upanje. Upanje, da bo Bog po meni deloval, kajti 
zavedam se, da jaz nikogar ne morem prepričati, da bi vero-
val Vanj, lahko pa sem orodje v Njegovih rokah, da po meni 
z malimi koraki doseže tudi tiste z zaprtim srcem. Tako sem 
razmišljal in mislim, da je delovalo.

Nadaljevalo se je s prvim večerom, kjer smo poslušali zani-
miva pričevanja zelo različnih osebnosti... Govorili so o ljube-
zni, vsak iz svoje izkušnje, svojega zornega kota, toda večer je 
bil prekratek da bi prišli temi do dna. 

Vrhunec misijona pa se je zgodil na »Duhovnem večeru za 
vsakogar«. Poslušali smo pretresljivo izpoved Mete Tavčar ter 
tako spodbujeni imeli izredno priložnost, da odpremo svoja 
srca, pogledamo v najbolj prašen kotiček in izročimo Jezusu 
vsak svojo najbolj skrito bolečino, težavo. Sprva so bili bolj 
redki, ki so na listek kaj napisali, pokleknili in ga vrgli v košaro 
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pred oltarjem, potem pa nas je bilo vedno več. To dejanje je 
bilo zame srce misijona in pravi, direkten dotik Božjega usmi-
ljenja. Hvala ti Jezus, da nas sprejemaš takšne kot smo, nepo-
polne, ranjene, nesprejete.

Dogajanje je dopolnil program za mlade »Narejeni za sve-
tost« s čudovitim slavljenjem in polno cerkvijo, s spodbudnimi 
duhovnimi nagovori, predvsem pa z neskončnim sprevodom 
mladih skozi sveta vrata.

Po zadnjem večeru s patrom Tomažem Podobnikom, ki nam 
je približal življenje in lik sv. Favstine Kowalske se je misijon 
zaključil s slovesnim zaprtjem svetih vrat. Kar pa ne pomeni 
konca Božjega usmiljenja! Hvala Bogu, da je tako, ker preveč-
krat pozabljamo, da nas Bog ljubi zmeraj in povsod in da nje-
gova ljubezen nikoli ne preneha. Božje usmiljenje potrebujemo 
vsak dan, vse življenje, če si to priznamo ali ne. Zato upam, 
da se je vsaj del tega duhovno bogatega dogajanja dotaknil 
vsakega župljana in vseh mimoidočih in da bomo znali te doti-
ke Božjega usmiljenja prenesti v naše vsakdanje življenje. Ne 
zamudimo ponujenih priložnosti!

Branko Gumilar 

KNJIGA IN ČAJ
Knjiga meseca novembra Odpusti mi, Nataša se je nas je 

močno dotaknila in v nas pustila sledi razmišljanja o preganja-
nju in pričevanju ruskih kristjanov za svojo vero.

Srečanje meseca decembra bomo zato namenili ogledu do-
kumentarnega filma RUSKO VSTAJENJE. Rusko vstajenje 
je čudovit dokumentarni film, ki ga je posnela RTV Slovenija, 
v sodelovanju s patrom Markom Ivanom Rupnikom in centrom 
Aletti, v samostanu Sergejev Posad blizu Moskve. Film prinaša 
sporočilo ljubezni in upanja in je neke vrste nadaljevanje ro-
mana, ki smo ga brali.

Krščanstvo je pot Velike noči. Ljubimo, umiramo in vstaja-
mo. V Kristusu. Luč in tema sta med seboj neločljivo povezani. 
Nobena tema ne more použiti luči, ki se nam je razodela v 
Jezusu Kristusu. Jezusovo vstajenje za nas pomeni novo ži-
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vljenje, novo rojstvo. Kaj pomeni novo rojstvo za preganja-
ne kristjane v Rusiji? Ruska pravoslavna cerkev je po padcu 
ateistične diktature vsepovsod vstajala iz pepela sovjetskega 
obdobja in milijoni Rusov so se hiteli krstit. 

Na srečanje, ki bo v torek, 13. decembra ob 19.45, lahko 
prinesete tudi pecivo in piškote. Skuhali bomo božični čaj in 
kramljali. Vstopimo z novim upanjem v praznik Kristusovega 
rojstva. Toplo povabljeni!

Zdenka Sušec

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

Kralja, ki prihaja – pridite, molimo!
Dragi župljani, gotovo si v tem trenutku mislite, da smo ko-

maj vstopili v december in da je do božiča še dolga ... Narobe! 
Vsak hip bo tu in zna se zgoditi, da nas ujame nepripravljene.

Zato lepo vabljeni, da se na kralja, ki prihaja, pripravimo z 
božično devetdnevnico. V dnevih pred božičem, začenši s so-
boto, 17. decembra, se bomo vsak večer ob 18h, (razen v 
nedeljo 18. decembra) zbrali v cerkvi ter v molitvi, pesmi in 
ob sveti evharistiji naša srca odprli za Jezusa.

Posebej toplo vabljene družine, tudi tiste z majhnimi otroki. 
Prav teh bosta Jožef in Marija najbolj vesela, ko bodo šli z nji-
ma proti Betlehemu ...

PS: Otroci! Z obiskovanjem devetdnevnice boste lahko prišli 
tudi do čisto svojih figuric za jaslice. Pridite!

Marta Movrin

NAJ BO IZ SRCA ... (IZDELOVANJE VOŠČILNIC)
Spet je leto naokoli in skupaj bomo lahko (Kakšna sreča!) 

izdelovali božično-novoletne voščilnice. Vse, ki si želite svojim 
najdražjim poslati ročno izdelane voščilnice, vabim na delavni-
co. Za osnovni material in nekaj idej bo poskrbljeno. S seboj pa 
lahko prinesete sveže ideje, poseben papir, svetleče in bleščeče 
stvari (bleščice, nalepke ...), lepilo, ostre škarje, štance ...
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Delavnica bo v soboto, 17. 12. 2016, ob 15.30. Zaključili 
bomo ob 17.30. Vesela bom kakšnih pridnih rok, da bomo do 
svete maše, ob 18. uri (začne se božična osmina), pospravili. 
Dobimo se torej v veroučni učilnici. Vsi prisrčno vabljeni.

Alenka Brovč

SVETI VEČER
Na sveti večer bo prva maša ob 18. uri, oblikovana bo s 

posebno skrbjo za otroke. Ob 23.30 pa vabimo na božičnico 
oziroma k pripravi na polnočnico ob 24.00. Ob glasbi bomo 
Gospodu odprli srca za darove, ki nam jih želi podeliti v tej 
sveti noči. Sledila bo slovesna polnočnica. V Tomačevem pa 
bomo letos praznovali sveti večer s »polnočnico« že ob 22h.

OTROŠKA POLNOČNICA NA ŽALAH OB 18H

POLNOČNICA V TOMAČEVEM OB 22H

POLNOČNICA NA ŽALAH OB 24H
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BOŽIČNI KONCERT Z ALFA IN OMEGA
Na Štefanovo, 26. decembra, bova s člani razširjene, kon-

certne zasedbe Alfa in Omega, na predlog g. župnika, pripra-
vila božični koncert. Po lanskoletnem koncertu, ki je bil za vse 
nas - in upamo, da tudi za naše župnijsko občestvo ter za obi-
skovalce, ki so prišli iz raznih koncev Slovenije – blagoslov, si 
letos želimo nadaljevanja… Na programu bodo izbrane božične 
pesmi iz bogate slovenske zakladnice sakralne glasbe, v so-
dobni preobleki, z izvrstnimi glasbeniki in glasbenicami. Prav 
tako pa se bomo potrudili dvigniti duha z nekaterimi novejšimi 
deli sodobne krščanske glasbe ter odpreti srce za doživeto pra-
znično vzdušje, kot tudi za vse blagoslove v prihajajočem letu. 

Nada in Dečo Žgur

KOLEDAR DOGODKOV
 Ned 4.12. Miklavžev večer: Miklavževa igra in obda-

rovanje ob 17h v novi cerkvi.
 Čet. 8.12. Brezmadežno spočetje Device Marije, 

slovesni praznik: sv. maše ob 9h in 19h.

 Ned. 11.12. Seja Župnijskega pastoralnega sveta bo 
ob 20.00 v veroučni učilnici.



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/

 Tor. 13.12. Knjiga in Čaj: ogled filma Rusko vstajenje 
ob 19.45 v veroučnih prostorih.

 Sob. 17.12. Izdelovanje božično-novoletnih voščil-
nic (od 15.30 do 17.30 v veroučni učilnici).

 Sob. 17.12. Začetek Božične devetdnevnice: k večer-
nim sv. mašam še posebej vabljeni otroci in 
njihove družine, da boste na poseben način 
spremljali Marijo in Jožefa na poti proti Be-
tlehemu. Večerne sv. maše od 17. do 24. 
decembra so ob 18h!

 Sob. 24.12. SVETI VEČER: prva sv. maša ob 18h. Bo-
žičnica ob 23.30, slovesna polnočnica ob 
24h in polnočnica v Tomačevem ob 22h.

 Ned. 25.12. BOŽIČ: slovesne sv. maše ob 7.30. 9h in 
11h, v Tomačevem ob 8h.

 Pon. 26.12. Sv. Štefan: sv. maše ob 9h in 19h, v Toma-
čevem ob 8h.

 Pon. 26.12. ob 20h: Koncert Alfa in Omega slovenskih 
in tujih božičnih pesmi.

 Sob. 31.12. SILVESTROVO, drugi sveti večer: zahval-
na sv. maša ob sklepu leta ob 19h.

 Ned. 1.1.2017 MARIJA, SVETA BOŽJA MATI, Novo  
 leto: sv. maše po nedeljskem urniku.


