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JEZUS KRISTUS JE VSTAL

Lansko pomlad sem čakal v vrsti v neki trgovini in poslu-
šal pogovor med prodajalko in njeno stranko, s katero sta se 
očitno poznali. Prodajalka se je spominjala zadnjega praznika, 
zaradi katerega so v trgovini imeli povečan promet, in pripo-
mnila: »Saj veš, bil je tisti praznik jajc ...«

Lahko razumem, da se ateist ne zaveda temeljnega pomena 
velike noči. Žal pa ga pogosto tudi mi kristjani podcenjujemo. 
Tudi mi bi morali temeljiteje razmisliti. V naših glavah in srcih 
bi morali sprejeti popolni, absolutni pomen Skrivnosti Odreše-
nja. Vendar smo samo človeška bitja, zato se nagibamo veliko 
noč sprejemati kot samoumevno.
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Sveto Pismo nas spominja na grozovite muke, ki jih je Kri-
stus prestal za nas. Ne samo sramotna smrt na križu, tudi mu-
čenje, žaljivke, bolečine, ki jih je sprejel, so bile za nas. Jezus 
je vsekakor bil tudi prerok, znal je tolmačiti svete spise. Zelo 
dobro je vedel, čemu gre naproti in je to tudi povedal svojim 
učencem, vendar ga vsi niso razumeli. V vrtu Getsemani je 
Očeta celo prosil: »Odstrani ta kelih od mene.« Kljub vsemu 
je svojo usodo sprejel in nepredstavljivo trpel. Ali smo se kdaj 
vprašali, zakaj? Jezus je vsekakor poznal pomembnost in nuj-
nost te žrtve, predvsem pa je želel izpolniti Očetovo voljo.

V načrtu Boga Očeta je bilo odrešenje naših duš, saj je naš 
Stvarnik Bog Pravičnosti in Modrosti, predvsem pa je Bog Lju-
bezni. Po izvirnem grehu smo se izgubili, ampak Bog nas je 
vedno ljubil kot svoja bitja in želel naše odrešenje.  

O duhovnrm svetu vemo bolj malo: navajeni smo gledati 
z očmi in tipati z rokami … Težko razumemo, da je pravi svet 
ravno duhovni svet. Marija iz Međugorja je večkrat ponovila, da 
naše zemeljsko življenje, četudi traja sto let, ni nič v primerjavi 
z večnim življenjem.

Torej, če smo res kristjani, se nam včasih splača pozabiti na 
razumski svet in sprejeti, da je naše razmišljanje skrajno ome-
jeno in da se šele zunaj njegovih meja odpira večnost. Vera 
nam pri tem pomaga. Pomaga nam preko evharistije, Svetega 
pisma, naših duhovnikov, molitve ... Na koncu, ne pozabimo, 
da je Jezus Kristus vstal!

Paolo Pegorini

DOTIKAJMO SE NEBES!

Po nebesih hrepenimo vsi. Nebesa, verjamem, lahko sluti-
mo tudi na zemlji.  Medčloveški odnosi v prisotnosti Boga so 
verjetno nekaj takega. Kadar se trenutek ustavi, ko po licu 
spolzi solza (sreče, olajšanja ...), ko srce zapoje, ko tišina ali 
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pogled povesta več kot tisoč besed, ko po naravi govori Bog, 
ko je duša spokojna in srečna, ko me odnos z Nekom ali nekom 
umirja, razveseljuje in izpopolnjuje … Gotovo smo vsaj kaj od 
naštetega že vsi čutili.  In kadar čutimo blaženost, srečo, lepo-
to, mir smo verjetno res blizu nebesom. 

V nedeljo popoldne, na Jožefovo, nas je bilo v cerkvi Vseh 
svetih veliko. Lepo je bilo videti čisto polno cerkev. Župnijska 
karitas je s pomočjo veroučencev in  cerkvenih glasbenih ali 
pevskih skupin in solistov organizirala dobrodelni koncert z 
naslovom »Dotik nebes«. Nastopilo je veliko izvajalcev s 14 
točkami. Vse točke sta Lucija in Jernej z besedo lepo povezala 
v šopek, ki je bil namenjen mamam ob materinskem dnevu 
in očetom, ki so skupaj s sv. Jožefom praznovali ravno na ta 
dan. Župnik Alek je na prav poseben način blagoslovil očete 
(in moške nasploh), kasneje tudi matere, katerim je skupaj s 
kaplanom Petrom in patrom Rafkom podaril vrtnice, ki po vsem 
svetu veljajo za tradicionalni simbol lepote in ljubezni. In kdo, 
če ne starši, so polni ljubezni? Vrtnice so bile zahvala za vso 
ljubezen, ki jo matere izkazujejo svojim otrokom. Ob tem nista 
pozabila niti na duhovne matere in očete. Naj našim družinam 
Marija in Jožef ostaneta trden zgled.
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S krajšim nagovorom je na koncertu vse zbrane pozdravil 
tajnik Župnijske karitas, Bojan Novak, ki je povedal, da bi bilo 
lepo, če bi vsi, ki smo del te župnije, pletli mrežo ljubezni med 
nami. Morda kdo misli, da je namen Karitasa le pomoč ostarelim 
in socialno ogroženim? Karitas deluje danes na mnogih podro-
čjih pomoči in se lahko povezuje s prav vsakim od nas. Danes 
pomoč (materialno ali duhovno) potrebujem, jutri pa lahko kot 
prostovoljec pomagam pomoči potrebnim. Srca prostovoljcev, 
ki sodelujejo pri Župnijskem karitas, so velika, mladostna in ži-
vahna. Pomembno je, da delujemo skupaj, da smo povezani, da 
mislimo drug na drugega, si pomagamo in se spodbujamo. Tudi 
v veri. Župnik Alek je nekoč rekel, da je kristjan v nevarnosti, če 
je osamljen. Na tem koncertu zagotovo nihče ni bil osamljen. V 
zraku so bili vera, upanje in ljubezen. Čutili so se lepota, sreča 
in mir. Naša Karitas je tokrat z dobrodelnim koncertom zbirala 
sredstva (slišali smo, da se je zbralo prek 700 evrov), s katerimi 
bo dostop do oratorija, ki bo ob koncu počitnic v naši župniji, 
lažji za vse starše, hkrati pa bodo animatorji z denarjem po-
skrbeli, da bo oratorij še bolj zanimiv, da ga bodo otroci še bolj 
doživeli, da si ga zapomnili in ohranili v svojih srcih. 

Oratorij sta na kratko in sladko predstavili Nikolina in Klara. 
Naj povem, da v naši župniji oratorij res dobro živi. Vanj je vlo-
ženega veliko časa in truda. Imamo dobre in srčne animatorje, 
ki so že zdaj začeli s pripravami in svoj čas in energijo darujejo 
za otroke, ki bodo čez nekaj mesecev prišli na oratorij. Vsako 
leto ga obišče več otrok in lahko rečem, da dober glas seže v 
deveto vas. Želim si, da bi na letošnji oratorij prišlo veliko otrok. 
Skupaj bodo namreč spoznavali Boga in v letu, ko praznujemo 
100. obletnico prikazovanj v Fatimi, tudi Devico Marijo. Skozi 
njeno zgodbo se bodo učili odprtosti. Učili se bodo, kakšno srečo 
imamo, da je Marija naša Mati in priprošnjica, ki nam pomaga, 
da se Boga dotikamo tudi mi. Letošnje geslo oratorija se glasi 
enako, kot se je glasil naslov dobrodelnega koncerta, »Dotik 
nebes«. Prepričana sem, da bodo otroci spoznali, da nas ravno 
Marija vodi v nebesa, če se ji priporočamo in sledimo božji volji. 
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In verjamem, da bodo v tistem tednu s pomočjo animatorjev 
in drug drugega zaslutili nebesa, saj kadar čutimo blaženost, 
srečo, lepoto, mir smo verjetno res blizu nebesom. 

Alenka Brovč

KNJIGA IN ČAJ: ARHEOLOGIJA O ZAČETKIH 
KRŠČANSTVA NA SLOVENSKEM

V torek, 11. aprila, ob 19.45 bomo imeli s skupino Knjiga 
in čaj poseben pogovorni večer. Tokrat predhodno branje knji-
ge ni potrebno. Povabljeni ste prav vsi! Povabili smo gosta, ar-
heologa Anjo in Janeza Dularja, ki nam bosta spregovorila 
o začetkih krščanstva na Slovenskem. Sta izjemna poznaval-
ca najstarejših krščanskih najdb na Slovenskem. Preberimo si 
njun »napovednik«:

»Krščanstvo se je na območju današnje Slovenije pojavilo 
v 3. stoletju. Najprej v mestih (Emona, Celeja, Petoviona), in 
sicer pri tistem delu prebivalstva, ki je bilo vzhodnega porekla 
ali pa so ga s tamkajšnjimi kraji  vezali gospodarski in kulturni 
stiki. Najvidnejša osebnost tega časa je bil poetovionski škof in 
mučenec Viktorin, sodobnik cesarja Dioklecijana.
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Z versko svobodo, ki jo je leta 313 razglasil Konstantin Ve-
liki, se je v 4. stoletju razmahnila gradnja cerkvenih središč, 
ki so imele po navadi cerkev, pripadajočo krstilnico, škofovsko 
palačo in druge objekte, v katerih se zrcalijo akvilejski vplivi.

Težke razmere v cesarstvu so v 5. stoletju privedle do zato-
na krščanstva v mestih, hkrati pa so nastala številna središča 
na podeželju in težko dostopnih krajih (npr. Ajdna, Ajdovski 
gradec, Kučar, Tonovcov grad). Te postojanke niso bile le ver-
ska, temveč tudi upravna, posvetna in celo gospodarska sredi-
šča takratnih skupnosti. Večina jih je bila opuščenih ob koncu 
6. stoletja, ko je krščanstvo kot najvišji kulturni pojav pozne 
antike doživelo svoj zlom. Do ponovnega pokristjanjevanja slo-
venskega ozemlja je prišlo v karolinški dobi.«

Anja in Janez Dular

VEČER BOŽJEGA USMILJENJA ZA VSE

»Skesanega in ponižnega srca, Gospod, ne zametuješ!!«
V postnem času se Gospod še posebej sklanja k nam. Vedno 

znova nam daje priložnost, da začnemo znova, da nekako lahko 
naredimo »popravni izpit«. Če se obrnemo k njemu, lahko Bog 
vse obrne v dobro, tudi naše napake in zgrešena dejanja. »Ti-
stim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu.« (Rim 8, 28)

Ker je torej postni čas čas milosti in usmiljenja, bomo imeli 
v petek, 7 aprila, v naši župniji tradicionalni (že drugič) večer, 
namenjen izkušnji Božjega usmiljenja do nas. To bo lepa pri-
ložnost, da se nekoliko ustavimo, pogledamo vase in duhovno 
pripravimo na praznovanje velike noči. Ne zamudite priložnosti 
za spoved, na voljo bo nekaj domačih ter tudi drugih spove-
dnikov.

Dobra glasba, zanimivo pričevanje, vodena adoracija in mo-
žnost za spoved – vse to nam bo pomagalo, da se odpremo 
Božjemu usmiljenju. Bog nima spomina za grehe. On verjame, 
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da je vedno mogoče začeti popolnoma znova. Bog nas kot oče 
vabi, da svoja srca odpremo. Čaka nas, kjer pademo, kjer se 
bojimo, kjer smo nepopolni. Vabljeni.

Klemen Lajevec

KOLEDAR DOGODKOV ZA APRIL 2017

Ned., 2. 4. Sestanek ŽPS ob 19.00.
Sre., 5. 4. Sestanek Župnijske karitas ob 19.45 v prostorih 

Karitas.
Pet., 7. 4. Prvi petek: dopoldne obhajanje bolnikov po do-

movih. 
Ob 18.30 – molitev križevega pota v cerkvi.

Pet., 7. 4. Spovedno-molitveni večer ob 20.00. Pridejo 
tudi zunanji spovedniki. Priložnost za dobro pripra-
vo na veliko noč!

Sob., 8. 4. Pletenje butaric ob 10.00 v veroučnih prostorih. 
Posebej vabljeni otroci in njihovi starši!

Sob., 8. 4. Prva sobota: ob 18.00 adoracija pred Najsve-
tejšim in priložnost za spoved.

Ned., 9. 4. CVETNA NEDELJA: spomin Jezusovega slovesnega 
prihoda v Jeruzalem. Blagoslov zelenja in butaric 
ob 9.00 na trgu pred cerkvijo Vseh svetih, nato sv. 
maša. Preprosta oblika blagoslova bo tudi pri mašah 
ob 7.30 in 11.00 ter v Tomačevem ob 8.00.

Tor., 11. 4. Knjiga in čaj ob 19.45: Arheologija in začetki 
krščanstva na Slovenskem. Vabljeni vsi na to 
izjemno zanimivo predavanje! 

Sre., 12. 4. Srečanje Skupine za žalujoče ob 19.45 v pro-
storih Župnijske karitas.

Čet., 13. 4. VELIKI ČETRTEK: spomin ustanovitve zakramen-
ta sv. evharistije in mašniškega posvečenja. Kriz-
mena maša v stolnici ob 9.00. 
Slovesna večerna sv. maša ob 19.00, kateri 
sledi bdenje z Jezusom v »ječi«.



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 17.45.

                     

Izdala župnija Ljubljana - Sv. Križ, Na Žalah 2. Odgovarja Alek Zwitter.
El. naslov: zupnija.lj-zale@rkc.si

Obiščite našo spletno stran: www.ljubljana-sveti-kriz.si

Pet., 14. 4. VELIKI PETEK: spomin Jezusove smrti na križu. 
Ob 15.00 bomo molili križev pot v drevoredu 
med cerkvijo Sv. Križa in krožiščem.  
Ob 19.00 vabljeni k slovesnemu bogoslužju v 
spomin Jezusovega trpljenja.

Sob.,15. 4. VELIKA SOBOTA: Jezusov počitek v grobu. Bla-
goslov velikonočnega ognja ob 7.00 pred 
cerkvijo Vseh svetih in nato vzpostavitev Najsve-
tejšega v božjem grobu (stara cerkev) v tiho če-
ščenje.
Blagoslov velikonočnih jedil bo vsako polno uro od 
10.00 do 17.00, v Tomačevem ob 15.30.
Ob 19.30 bo slovesna VELIKONOČNA VIGI-
LIJA, najpomembnejše bogoslužje vsega cerkve-
nega leta. Krst in birmo bodo prejeli naši letošnji 
katehumeni.

Ned., 16. 4. VELIKA NOČ: Jezusovo vstajenje od mrtvih in 
zmaga nad zlom. Vstajenjska procesija se prič-
ne ob 7.00  v cerkvi Sv. Križa, kateri sledi sv. 
maša. Slovesne svete maše bodo še ob 9.00 in 
ob 11.00 ter v Tomačevem ob 9.30.

Pon., 17. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK: Sv. maše bodo 
ob 9.00 in 19.00 ter v Tomačevem ob 8.00.

Sob., 22. 4. Srečanje za starejše ob 9.00 v veroučni učilnici.
Ned., 23. 4. Nedelja Božjega usmiljenja


