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KO NAS DVIGA DUH
Vsi zelo dobro čutimo, da sta bistvo in moč krščanstva v 

skupnosti, občestvu. Življenje različnosti v občestvu s Cerkvijo. 
V tem je veliko bogastvo in lepota, a tudi stalna preizkušnja. 
Hoditi skupaj v Cerkvi pod vodstvom pastirjev je znamenje 
Svetega Duha. Sveti Duh je 'motor' edinosti v Cerkvi. 

Edinost ni v prvi vrsti sad našega soglasja, ampak prihaja od 
Njega, ki napravlja edinost v različnosti, daje harmonijo.

April 2017

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.

OZNANILA
Župnija Ljubljana Sveti Križ
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Papež Frančišek pravi, da je delovanje Svetega Duha v Cer-
kvi povezano z novostmi. Teh se zmeraj malo bojimo, ker ima-
mo občutek, da izgubljamo varnost in nadzor. Podobno je z 
Bogom, sprejmemo ga le do neke mere, vendar tako ne mo-
remo v polnosti prejeti radosti in veselja spoznanja, da nas 
ljubi in nam hoče samo dobro. Zaradi strahu se tako zapremo 
novostim Svetega Duha. Ali imamo pogum iti po novih poteh, 
ki nam jih Božja novost ponuja, ali pa se jih branimo in se za-
piramo v zakrnele strukture, ki so izgubile sposobnost spreje-
manja? 

Zdi se, da Sveti Duh v Cerkvi ustvarja nered, saj prinaša 
različnost karizem – darov, toda pod njegovim delovanjem je 
vse to veliko bogastvo: prav On je Duh edinosti in vodi v har-
monijo, kar pa nikakor ne pomeni uniformiranosti.

Tako kot med prvimi kristjani, ki so poskušali v moči Duha 
živeti pristno krščanstvo v edinosti, tudi v današnjih skupno-
stih pridejo na dan grešnost, krivičnost, obsojanje, vdiranje v 
namene drugih in še kup napak. A Sveti Duh daje moč, da lah-

ko ostanemo skupaj, ker odpuščamo in ker je tudi nam odpu-
ščeno. To je temeljno osebno spoznanje vsakega prebujenega 
kristjana. Osvobaja in trdno zveže posameznike in skupnosti. 
Občestvo je skupnost ljudi z napakami in odpuščanje je vozli-
šče skupnosti. Odpuščanje je zmaga ljubezni. 

Edinost je nad konflikti, je dar, za katerega moramo v vseh 
skupnostih moliti, se obračati na Svetega Duha, naj nam odpre 
srca, jih reši predsodkov in naredi sprejemajoča, pripravljena 
videti in delati dobro. Papež Frančišek nas dostikrat sprašu-
je, če živimo takšno edinost, ko nam postavlja vprašanja: »Ali 
sem med tistimi, ki 'privatizirajo' Cerkev za svojo skupino, dr-
žavo, prijatelje? Ali molim za druge? Za preganjane kristjane? 
Ali pogledam onkraj svoje ograje, čutim Cerkev kot eno Božjo 
družino? Sem morda tudi jaz tisti, ki na kakršenkoli način rani 
to edinost? Ali pomagam pri rasti edinosti v družini, župniji, 
skupnosti, ali sem razlog za delitve, trpljenje?« Večkrat izpo-
stavi problem opravljanja, obrekovanja, ki povzroča trpljenje 
in rani. Zastruplja skupnosti. Sproža snežene kepe, ki izločajo 
in uničujejo posameznike in skupnosti, in s tem je v Cerkvi na-
rejena nepopravljiva škoda.

In na koncu: Sveti Duh daje vsakemu od nas veliko poslan-
stvo – pričevanje o Jezusu Kristusu z besedo in življenjem. 
Ta, za kristjana bistvena izkušnja, v svoji moči presega nas 
same, podira predsodke in daje nepojmljiva spoznanja. Nava-
jeni smo, da je vera osebna stvar, kvečjemu še kot življenje 
znotraj domače skupnosti, s čimer drugi nimajo nič. Tako kot 
oznanjevalcem v prvih dneh krščanstva mora danes tudi nam 
postati jasno, da se je Jezus, Božji Sin, rodil in umrl za vse. 

Odprimo torej svoja srca Božjemu Duhu, naj nas preobraža 
in povezuje v trdno skupnost, ki bo s svojo živostjo kljub šte-
vilnim pomanjkljivostim zmeraj bolj dejavno pričevala o lepoti 
življenja s Kristusom.  

Barbara Sosič
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Dragi starši in otroci,

bliža se zaključek veroučnega leta, ki ga bomo tudi letos 
praznovali z dnevom družin v soboto, 3. junija 2017.

Ob 11. uri se bomo pri sv. maši v cerkvi Vseh svetih za-
hvalili Bogu za preživeto leto. Sledila bo podelitev spričeval in 
skupno druženje. Okrog cerkve se bodo odvijale igre za otroke, 
na trgu pred cerkvijo pa bo prostor za druženje in pogostitev, 
kjer se bomo lahko srečali tudi starši in kateheti. Popoldne si 
bomo popestrili z gasilsko delavnico, mečevanjem, nogome-
tom, ustvarjalnimi delavnicami, se pomerili v vlečenju vrvi ...

Vabimo vas, da pogostitev pripravimo skupaj. Vsak lahko 
prinese kakšno malenkost; veseli bomo tudi slanih prigrizkov. 
Otroci lahko s seboj prinesejo tudi kakšne pripomočke za igre.

Vzemimo si čas, da se srečamo in skupaj preživimo lepe 
trenutke v župniji!

Vaša župnik in kaplan z ekipo

KNJIGA IN ČAJ – ALESSANDRO D’AVENIA: 
KAR NI PEKEL

V torek, 13. junija, ob 19.45 se bomo pogovarjali o knjigi 
Kar ni pekel. Napisal jo je priznan italijanski avtor Alessandro 
D'Avenia, izšla pa je pri založbi Družina. 

O njej je na svojem blogu 'kaplan Marko' zapisal: »Če bi 
hotel samo za drobtino vedeti, kako bi bilo živeti v peklu, po-
tem verjetno res ni boljšega kraja, kot je to četrt Brancaccio v 
Palermu, v kateri je bog mafija in upanje nekaj, ki kakor sonce 
izginja v morje – in se zjutraj spet pokaže.

To je zgodba neverjetnega človeka, ki je sejal ljubezen v beton 
in verjel, da je Bog tudi tam, kjer ga ni. Ker je vsak človek sveta 
zgodba in ker je ljubezen edini razlog pomladi ... Don Pino Puglisi 
je bil župnik med ljudmi, ki jih je ustrahovala mafija in je delal 
neverjetne stvari samo zato, ker je verjel, da je v vsakem človeku 
nekaj dobrega in da je njegov edini nasprotnik zlo, ne pa človek.

DAN DRUŽIN
Utrinek z lanskega dneva:

“Dan družin se je izkazal za pravo krono celoletnemu vero-
učnemu dogajanju. V zraku je bilo čutiti veselje, sodelovanje, 
hvaležnost, da mi kot družine in naši otroci lahko najdejo svoj 
prostor tudi na župnijskem dvorišču. Župnijsko občestvo je ob 
tem dogodku raslo in druženje je potekalo v pravem smislu 
Kristusovih bratov in sester. To je dogodek, za katerega naši 
otroci tudi med letom sprašujejo, kdaj se bo spet ponovil…”

družina Erjavec
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To krasno zgodbo pisatelj podaja 
skozi oči enega od mladeničev, pesni-
ka Federica, ki je imel srečo živeti s 
tem svetnikom in skupaj z njim rasti. 
Prav to mi je pri tej knjigi tako všeč. 
Ker je tako mladostna in hkrati tako 
težka. In ker prikazuje, kako se človek 
ob stiku z ljubeznijo dejansko spremi-
nja. A ne kot v pravljici ali nizkocenov-
nem filmu, ampak zares po človeško, 
z vsem upiranjem in napakami, ki jih 
naredi ob tem. Najlepše pri vsem pa 
je, da je knjiga dovolj globoka, da se 
hočeš nočeš sprašuješ tudi sam – kje 
si v tej zgodbi ti? Ena boljših knjig, kar 
sem jih prebral. Toplo priporočam.«

(http://kaplan-marko.blogspot.si/?m=1)
 Zdenka Sušec

POVABILO NA ORATORIJ: DOTIK NEBES

Bližajo se počitnice!
V naši župniji imamo vsako leto organizirane počitnice za 

otroke, čemur rečemo kar oratorij. Letos bo potekal od 21. av-
gusta do 25. avgusta in se zaključil z nedeljsko sveto mašo 27. 
8. 2017 ob 11.00. Oratorij bo potekal od 9.00 do 16.00. Naš 
dan zajema molitev, dramsko igrico, katehezo, delavnice, kosilo 
z odmorom in zaključno veliko igro.

Naš oratorij je zabaven, igriv, poučen, ustvarjalen, muzika-
len in nasmejan. Vse nas povezuje ljubezen do Boga. Vsak dan 
se trudimo z otroki pogovarjati o veri, ljubezni in jim približati 
našega Gospoda. Letos bomo sledili Marijini zgodbi in preko nje 
gradili prijateljstvo z Jezusom. Videli bomo, da nas ona ves čas 
spremlja in vodi, da je naša priprošnjica in naša Mati. Ker je 
letos 100. obletnica prikazovanj v Fatimi, bomo govorili tudi o 
malih pastirčkih, ki so Marijo videli čisto zares!

Kot lani bodo lahko otroci sami izbirali delavnice (imamo pripra-
vljene že res dobre ideje za 11 delavnic!), za vsakega pa bomo le-

tos pripravili majčke, da se boste vedno spominjali oratorija 2017.
Animatorji smo že v intenzivnih pripravah, čaka nas le še sku-

pinsko usklajevanje (se priporočamo v molitvi). Sicer pa komaj 
čakamo na zadnji teden v avgustu!

Otroke lahko prijavite na družinskem zaključnem pikniku, ki 
je namenjen vsem veroučencem in tam nas lahko tudi spozna-
te J ali pa v župnijski pisarni. Vse dobro in blagoslovljeno želiva 
našim družinam. 

Voditeljici Nikolina in Klara

KOLEDAR DOGODKOV ZA JUNIJ 2017
Čet., 1. 6. Večer slavljenja, pričevanja in adoraci-

je za mlade v pripravi na praznik BINKOŠTI 
(dogodek LJUBLJANA SKUPAJ). V zavodu sv. 
Stanislava ob 20.00. Za srednješolce, štu-
dente in mlade v poklicih.



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., 2. 6. Prvi petek: dopoldne obhajanje bolnikov po 
domovih. 

Sob., 3. 6. Dan družin ob zaključku veroučnega 
leta. Začetek s sv. mašo ob 11.00, sledi po-
delitev spričeval, piknik ter igre.

Sob., 3. 6. Prva sobota: ob 18.00 adoracija pred 
Najsvetejšim s fatimsko pobožnostjo in prilo-
žnost za spoved.

Ned., 4. 6. Praznik BINKOŠTI. Prihod Sv. Duha nad 
apostole in začetek Cerkve.

Pon., 5. 6. Binkoštni ponedeljek. Sv. maše ob 9.00 
in 19.00.

Tor., 13. 6. Knjiga in čaj ob 19.45: Brali bomo knjigo 
Kar ni pekel avtorja Alessandra D'Avenie. 

Čet., 15. 6. Sv. Rešnje Telo in Kri, slovesni praznik. Sv. 
maše ob 9.00 in 19.00, v Tomačevem ob 
18.00.

Sob., 17. 6. Izlet v naravo z bodočimi birmanci.
Pet., 23. 6. Srce Jezusovo, slovesni praznik. Sv. maše 

ob 9.00 in 19.00.
Sob., 24. 6. Rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik. 

Sv. maše ob 9.00 in 19.00.
Ned., 25. 6. Dan državnosti. Molimo za našo domovino!
Čet., 29. 6. Sv. Peter in Pavel, slovesni praznik. Ma-

šniška posvečenja letošnjih novomašnikov 
v ljubljanski stolnici ob 9.00. Zjutraj pri 
nas ni sv. maše. Večerna sv. maša ob 19.00. 


