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NAJLEPŠE BOŽIČNO DARILO
Hrepenenje, veselje, pričakovanje našega srca v adventu... 

in zgodil se je božič: prihod Jezusa Kristusa. Skrivnost človeka, 
dojenčka, ki je obenem tudi Bog. Bog, ki je sklenil priti bližje 
vsakemu človeku na ta način, da je tudi sam postal človek.

Zanj pravijo, da je moj Odrešenik. Vendar, ali ni dogodek 
njegovega rojstva v Betlehemu pred 2000 leti vseeno preveč 
oddaljen, da bi danes zaznamoval moje življenje?

Ta pomislek je lahko le začasen, kajti če podrobneje pogle-
damo, je Jezusov prihod spremenil življenje mnogim ljudem. 
Ne samo, da je ta Otrok prinesel novo kulturo, za katero sta 
značilni zastonjska ljubezen do vsakega človeka in odpuščanje 
sovražnikom, ki je prepojila kulture mnogih narodov. 
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Ta Otrok je naredil ključno dejanje v zgodovini človeštva: pre-
vzel je nase vso hudobijo človeštva, tudi mojo, in jo nesel na križ. 
S svojo smrtjo odprl vsakemu človeku vrata v življenje in to do-
kazal s tem, da je prvi vstal od mrtvih.

To dejanje odrešenja ni omejeno ne časovno ne krajevno, ker 
je Jezus Gospod, Kralj vsega stvarstva. Nešteto ljudi iz vseh kon-
cev sveta so v vsakem zgodovinskem obdobju postajali Jezusovi 
učenci, ker so izkusili njegovo delovanje v svojem življenju. Doži-
veli so njegovo usmiljenje, ljubezen, varstvo v nevarnosti, njegov 
navdih v trenutku težke odločitve...

Tudi nam je bilo verjetno dano kdaj bolj jasno začutiti, da je 
bil Jezus z nami. On nas vedno spremlja in prinaša rešitev, ko se 
obrnemo nanj.

In ravno ta preprost korak je mnogim izmed nas precej zahte-
ven: prepustiti svoje življenje Jezusu, da ga On usmeri. Marsikdaj 
se mi je težko odpovedati se temu, da bi imel vse pod kontrolo, 
da bi bil sam svoj gospodar (dokler gre), da ne bi bil od nikogar 
odvisen...

Vendar ko sprejmem Jezusa za Gospoda, se mu izročim v roke, 
da je On moj dobri Gospodar. Je tisti, ki mi daje globlji smisel 
življenja, mi daje upanje, saj mi govori, da sem njegov ljubljeni 
otrok.

Naša civilizacija je tako napredna, da s tehniko lahko razrešimo 
že skoraj vsak problem, ki se nam pojavi v življenju. Vendar nas 
nobena tehnika ne more notranje osvoboditi. To prinaša Jezus. 
Vsak izmed nas se je bolj ali manj zapletel v trnje greha. Doživlja-
mo težo in vklenjenost našega življenja. Da se izvlečemo iz take-
ga položaja zares potrebujemo nekoga, da nas pride iskat in rešit.

Jezus - otrok je največje darilo Boga človeku, ki ga praznujemo 
v tem božičnem času. Jezus je tu in si želi, da bi ga tudi ti sprejel 
v svoje življenje. On je tvoj Zdravnik, tvoj Kralj, tvoj tihi Spre-
mljevalec in močni Rešitelj.

kaplan Peter Možina

STAROST STRAŠI?
Decembrsko sobotno srečanje za starejše je bilo eno takšnih, 

ki je vzbujalo upanje: sodelavcem Karitas, da so realizirali načr-
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tovano in s skrbjo pripravljeno dejavnost, in tudi vsem, ki so se 
nameravali odzvati povabilu Župnijske karitas. Slednjih ni bilo 
malo in ne moremo skriti veselja, ki nas je navzoče združevalo 
in povezovalo! 

Članice skupine za starejše so prostor v veroučnih učilnicah 
praznično pripravile. Pozabili smo že, kako pomembno je, da 
je vzdušje za praznovanje pripravljeno tako, da nas spodbudi k 
lepemu, nas odpre. Včasih že lep prt, rože iz zimsko jesenske-
ga vrta naredijo topel spomin na preteklost, naredijo občutek 
domačnosti in žlahtnosti. 

Gospa je povedala: odkar mi je umrl mož, nerada odidem 
sama od doma. Vendar pridem vsaj na župnijo. Veselim se, če 
se kaj dogaja: najprej en teden čakam, potem to doživim, po-
tem sem še en teden polna lepih spominov, nato pa znova ča-
kam, da bo kaj novega. 

Osebna izkušnja srečanja človek - s človekom so drobne ste-
zice med nami. Je radost biti, ne imeti. Je izraz skupnosti, ki želi 
živeti v povezanosti, v navzočnosti drug drugega in v sočutju. 
Če je tako, potem je naše poslanstvo prav v tem, da tak smisel 
življenja živimo: na pragu jeseni življenja, kot mladi, kot starejši 
župljani. 
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Župnik Alek Zwitter je ob gostu decembrskega srečanja, go-
spodu Miru Šlibarju, ki nas je navzoče prijetno presenetil z op-
timizmom in humorjem, izrazil namero, da bodo srečanja za 
starejše postala mesečna srečanja. Če se nam zdi, da beseda 
»starost« straši, kar je izrazil še papež Frančišek, naj nas sreča-
nja za starejše navdihujejo prav z mislimi papeža Frančiška, ki 
je tudi dejal, da je starost sedež modrosti. Kdo bi se torej upiral?

Dobro ste tole »uštimal«, je rekel gospod z ženo, ko je odha-
jal. Članicam skupine za starejše naše Župnijske karitas je dal 
priznanje, ki ga lahko potrdi celotna župnijska skupnost. 

Nuša Pohlin Schwarzbartl

NOVA SPLETNA STRAN NAŠE ŽUPNIJE
»Ana nas je prehitela po desni! Hoteli smo se lotiti prena-

vljanja župnijskega glasila, rezultat pa je prenovljena spletna 
stran!« je bil uvodni stavek župnika Aleka na našem sestanku. 

Še preden smo se uspeli dobro usesti in pogovoriti, kako bi 
poskrbeli za sodobnejšo obliko mesečnih župnijskih oznanil, se 
je Ana Movrin potrudila in postavila prvo osnovno shemo nove 
spletne strani. In vsi smo bili takoj navdušeni.

 Spletno stran smo zasnovali v duhu spoštovanja do tega, 
kar je naša župnija že doživela in obenem v odprtosti za novo. 
Z njo želimo dati prostor vsakemu, ki želi prispevati svoj ka-
menček v mozaik naše župnije.

Zato lahko danes že kliknete www.ljubljana-sveti-kriz.si 
in dobili boste mnoge informacije o tekočem dogajanju, o pre-
teklosti in poslanstvu župnije Sveti Križ. 

Če se sprehodimo po menijih, lahko pričnemo z branjem 
zanimive vizije poslanstva župnije, kot ga vidi župnik Alek, pa 
predstavitve naših treh duhovnikov; potem kakšen naslov, ki 
je še v pripravi, npr. predstavitev naših treh cerkva … ter pri-
spevek dolgoletnega župnika Antona Rojca o zgodovini župni-
je. Obvezno so tu podatki o svetih mašah in oznanila za tiste, 
ki raje odprejo spletno stran, kot da jih iščejo založene med 
papirji ali izgubljene v torbici … Na naslednjih izbirah spozna-
mo široko paleto dejavnosti v župniji, raznovrstne možnosti za 
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sodelovanje, osebno rast, verouk za velike in male, razveja-
ne dejavnosti župnijske Karitas, razlago, kako do posameznih 
zakramentov, pa še zadnji dogodki. Čisto na koncu se nahaja 
posebna rubrika o krščanskem pogrebu, ki je za mnogo ljudi 
povod, da pozvonijo pred vrati našega župnišča.

S tem korakom se je naša pot šele začela. V tem kratkem 
času smo uspeli zbrati le oris tega, kar se dogaja okrog nas. 
Mnogo vsebin je še v povojih. Želimo si, da bi bile strani zani-
mive, z vsemi potrebnimi informacijami, ki jih lahko na ta na-
čin posredujemo, da bile obiskane in brane in predvsem žive. 
Pri tem pa bomo lahko uspeli le, če nam boste pomagali tudi 
vi. Prosimo vas za ideje, pripombe, sodelovanje pri pisanju 
člankov, poročanje o dogodkih, prispevke vaših fotografij … 
zelo veseli bi bili tudi primernih video posnetkov. Skratka, 
vse, kar opisuje naše župnijsko življenje in nas spodbuja na 
poti za Kristusom pošljite naši uredniški ekipi na e-naslov: 
ljubljana.sveti.kriz@gmail.com.

Osnovno ekipo sestavljamo: Ana Movrin (oblikovna in teh-
nična izvedba); Primož Brovč, Katarina Lajevec, Helena Reberc, 
Zdenka Sušec, Peter Možina in Alek Zwitter (uredniški odbor).

Pričakujemo vaše odzive!
Helena Reberc

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
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PRAZNIČNI KONCERT ZBORA ARTVOICESS
Zbor ArtVoicess Glasbene šole Grosuplje pod vodstvom Irene Vi-

dic, vabi v nedeljo, 8. januarja 2017, ob 19h, v cerkev Vseh sve-
tih, na PRAZNIČNI KONCERT z gosti: Blaž Jurjevčič, Eva Sotelšek, 
Komorna zasedba Godalnega orkestra Grosuplje, pod mentorstvom 
Špele Janša ter Žiga Rojec.

Na koncertu bodo zazvenele pesmi: O holy night, Hitite kristjani, 
Poslušajte vsi ljudje, Joy to the world, Božična želja in mnoge druge. 
Toplo vabljeni!
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KNJIGA IN ČAJ
TESSA ASFAHAR:  

DRAGULJ V PESKU
V mesecu januarju se bomo pogovarjali o 

knjigi Dragulj v pesku, ki temelji na resnič-
nih dogodkih, ki so opisani v Svetem pismu 
- na opisu bitke Izraelcev za mesto Jeriho, 
pri kateri je ključno vlogo odigrala Rahaba, 
svetopisemska žena. Stara zaveza razkriva, 
da se je Rahába po uničenju Jerihe za stalno 
naselila med Izraelci, v Novi zavezi se Rahá-

bina sijajna usoda razkrije v Matejevem evangeliju: Rahába in 
Salmón sta zapisana v Jezusovem rodovniku.

Življenje čedne Rahábe iz Jerihe se čez noč postavi na glavo, 
ko jo njen oče kot prostitutko proda bogatemu meščanu in s tem 
zapečati njeno nadaljnjo usodo. Postavna Rahába več kot dese-
tletje opravlja posel, ki se ji studi in ob katerem na vso moč trpi, 
a ob tem ve, da lahko le ona reši družino bede in lakote. Končno 
jo splet okoliščin, v katerih reši življenje dvema vojakoma ugle-
dnega vodje Judovih plemen Salmóna, privede v novo okolje, 
kjer se ob pomoči globoke vere spreobrne, ob tem pa tudi spo-
zna, da je kljub svoji preteklosti, v katero jo je pahnila usoda, 
vredna čiste, najžlahtnejše ljubezni. Roman, zasnovan na biblični 
zgodbi, prinaša nauk o pomenu vere in (za)upanja, ki odpirata 
vrata v lepše in polnejše življenje (Vesna Sivec Poljanšek).

Povabljeni na pogovor o knjigi in topel čaj.
Zdenka Sušec

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

čevem ob 8h.
 Pon. 26.12. Koncert Alfa in Omega slovenskih in tujih 

božičnih pesmi ob 20h.
 Sob. 31.12. SILVESTROVO, drugi sveti večer: zahval-

na sv. maša ob sklepu leta ob 19h. Sledi 
čaj in piškoti.



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/

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

 Sre. 4. 1. Sestanek Župnijske karitas ob 19.45.
 Čet. 5. 1. Tretji sv. večer, ko lahko z blagoslovljeno 

vodo in kadilom blagoslovimo svoje domove. 
 Pet. 6. 1. Prvi petek: dopoldne obhajanje bolnikov po 

domovih.
 Pet. 6. 1. GOSPODOVO RAZGLAŠENJE (Sv. trije 

kralji): sv. maše ob 9h in 19h, v Tomače-
vem ob 18h. Otroci pridite k večerni sv. maši 
s kronami, ki ste jih prejeli na miklavževa-
nju, da se poklonimo Jezuščku. V jaslice pa 
prinesite svoj dar za revne otroke v misijo-
nih, ki ste ga zbirali v adventu.

 Ned. 8. 1. Praznični koncert zbora ArtVoicess ob 
19h.

 Tor. 10.1. Knjiga in čaj: ob 19.45 prebiramo knjigo 
Dragulj v pesku pisateljice Tesse Ashafar.

 Sre. 11.1. Srečanje Skupine za žalujoče ob 19.45 v 
prostorih Župnijske karitas.

 Sob. 21.1. Srečanje za starejše. Dobimo se ob 9h 
v učilnicah, gostja bo s. Emanuela Žerdin, 
vodja zdravstvene nege v hiši LjubHospic.


