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 “Saj ste vendar živi kamni!” (1 Pt 2,5) 



pomenkovanje z Marijo 

Zakaj prihajaš, Marija, kar tako, 
običajno nepričakovano, iz lepih, 
sreče polnih nebes? In zakaj si iz-
biraš, kot je videti, največkrat pot 
k najbolj nepomembnim, v neke 
izgubljene kraje, najraje k revnim, 
k tistim, ki niso še ničesar dose-
gli – otrokom? Majhni, se zdi, si te 
vzamejo bolj k srcu. Vzamejo tvoje 
besede zares. 

Letos mineva 100 let od prika-
zovanj v Fatimi, v Irijski globe-
li. Kaj vse se je zgodilo ubogemu 
človeštvu od takrat ...? Neko-
liko pa smo te le poslušali, ne? A 
zagotovo premalo. In vendar ... 
Presenetljivo in skrito je število 
otrok, majhnih in velikih, ki so se 
odločili in se še danes odločajo 
sprejeti trpljenje in prostovoljno 
delati male žrtve, z namenom iz-
kazati ljubezen tvojemu Sinu in 
tako potolažiti tvoje čisto srce, da 
bi s tem pomagali izgubljenim, ti-
stim v nevarnosti pogubljenja, da 
bi ti začeli pot vračanja k Očetu. 

Res je, da se je zgodila strašna 
druga svetovna vojna, ki si jo na-
povedala pogojno – če se lju-
dje ne bodo spreobrnili. Res je, 

da tudi danes marsikdo trepe-
ta, kako se bo obrnila zgodovina, 
politični sistemi, režimi velikih 
držav ... In vendar, s svojimi obi-
ski nam vlivaš upanje, nam da-
ješ vedeti, da imamo še prilo-
žnosti, da se razpreda mreža 
tisočih, milijonov skritih duš, ki 
neopazno prinašajo božje kra-
ljestvo v človeške odnose, družbo, 
ta svet. 

Posebna nagrada (ki si je zagoto-
vo nismo zaslužili), ki je prava to-
lažba in vzbuja upanje za vse, je 
sosledje dobrih, svetih papežev 
vse prejšnje stoletje in brez preki-
nitve, vse do danes ... Sveti oče je 
mož v belem, za katerega so mo-
lili in se postili že fatimski pastir-
čki in za katerega vsakič znova 
moli vsa božja družina, tj. Cerkev. 

Marija, prinašaš nam upanje, 
ker ... zmage ne daje moč pušk 
ali streliva ali bomb. Tudi ni moč 
v premetenih političnih govorih 
niti ne v bančnih računih in dena-
rju ... Svet premaguješ TI, zvesta 
služabnica Boga, s pomočjo vseh 
malih, ki vedo, da je molitev več 
kot udarec, lepota v ponižnosti in 
skromnosti več kot vsak zlat blišč     





in da sta navsezadnje ljubezen 
in odpuščanje krepko mo-
čnejša od vsakega prizadeja-
nega zla. Zato je tvoje Brezma-
dežno srce, Marija, tisto, ki bo
zmagalo, kot si sama pogu-

mno napovedala. In v njem
smo varni in zmagovalci tudi mi, 
če smo se pripravljeni skriti vanj. 

Kaj praviš, Marija, nam bo uspelo?

Helena Reberc 

katehistinja 
v procesu odkrivanja

Letos sem v vaši župniji kate-
histinja torkove skupine drugega 
razreda. Čeprav sem že nekaj let 
katehistinja, na začetku verou-
čnega leta vedno čutim napetost 
in se sprašujem, kako nam bo 
šlo. Kakšni bodo otroci, kako se 
bodo počutili, bom zmogla z njimi, 
se bomo ujeli, kakšni bodo naši 
odnosi ...?
Preden skupaj vstopimo v učil-
nico, otrokom povem, da gremo 
v poseben prostor, ki je drugačen 
od drugih prostorov, ker v njem 
odkrivamo skrivnosti Boga. Vsa-
ko leto znova zaznavam, kako 
sem v ta proces odkrivanja prite-
gnjena tudi sama. Božja beseda, 

ki jo posredujem otrokom, se 
dotakne tudi mene in prebudi v 
meni isto veselje in notranji mir, 
ki ga mimogrede lahko opazujem 
na obrazih otrok, ki poslušajo. Po 
vsaki uri odidem domov za »mili-
meter« drugačna, kot sem prišla.

Biti katehistinja je včasih zahtevno, 
a hkrati tudi lepo. Zadnje čase se 
učim gledati na otroke kot tiste, 
ki so zmožni odnosa z Bogom, le 
da te sposobnosti morda še niso 
mogli v vsej polnosti razviti in 
potrebujejo pomoč. Vsak otrok 
je enkraten in neponovljiv, zato 
je enkraten in neponovljiv tudi 
odnos, ki ga ima (ali ga lahko ima)



z Gospodom. Na misel mi prihaja 
lanskoletna skupina otrok. Kako 
so želeli, da imamo pred zače-
tkom verouka nekaj časa molitev v 
cerkvi! To je bilo zame veliko pre-
senečenje in tolažba. Res je, ne 
vemo, kaj se dogaja v tišini njihovih 
src med molitvijo in v to barvitost 
njihovih intimnih odnosov z Gos-
podom tudi ne smemo posegati. 
Naloga katehetov je, da pomaga-
mo otrokom priti do odnosa z Gos-
podom. In ko do odnosa pride, je 
prav, da se umaknemo. Naša nalo-
ga je tu pravzaprav končana. Ni 
primerno, da smo radovedni, kaj 

Vedno bolj odkrivam, da sem da-
našnjim otrokom v večjo pomoč, 
če sem v vlogi spremljevalke in 
ne učiteljice. Rada imam svo-
je delo, rada imam otroke, se pa 
zavedam, da je Gospod tisti, ki 
dela bistvene in velike stvari, mi 
smo pa orodja v Njegovih rokah.

Končno bi se rada zahvalila vsem, 
ki molite ali kako drugače podpi-
rate naše katehetsko delo.

se kdo pogovarja z Gospodom, ra-
zen kolikor povedo sami.

s. Milena Lipovec, uršulinka

Sestra Milena deli spričevala



Srečali se bomo drugi torek v 
oktobru, 10. 10. 2017, v župnijski 
knjižnici in ob toplem, dišečem 
čaju prisluhnili drug drugemu. 
Lepo povabljeni. Berite v veselju!

Zdenka Sušec

Dragi knjigočajevci in prija-
telji dobrih knjig, ne živimo samo 
od kruha, ampak od vsake be-
sede, ki prihaja iz božjih ust. Pri-
sluhnimo, kaj nam Bog govori po 
svetem očetu. Ob njegovih me-
ditacijah in svetopisemskih cita-
tih si lahko tudi zapisujemo svo-
je misli – kot vodilo za življenje.

na počitnicah 
s papežem Frančiškom 

Bi odšli v mesecu oktobru 
na duhovne počitnice s papežem 
Frančiškom? To je mogoče s knji-
go Charlesa Delheza Na počitnicah 
s papežem Frančiškom, ki prinaša 
kratke meditacije.

V knjigi je zbranih 62 papeževih 
homilij ali nagovorov na različne 
teme (o spovedi, sodelovanju pri 
maši, odnosu do denarja, okolja 

ali socialnih omrežij, o služenju, 
delu in počitku, pogledu na be-
gunce …), ki jim sledijo vpraša-
nja za osebni razmislek, te-
matiko pa spremljajo še svetopi-
semski in drugi citati, ki dopol-
njujejo povedano (vir: http://
www.zupnija-dravlje.si/novice/na-
pocitnicah-s-papezem-franciskom).



obhajanje obletnice smrti božjega
služabnika prof. dr. Antona Strleta

Božji služabnik, prof. dr. Anton 
Strle, čaka vstajenja na našem 
pokopališču. Umrl je 20. oktobra 
2003. Tudi na letošnjo obletnico 
bo v petek, 20. oktobra, ob 19.00 
sveta maša. Daroval jo bo zaslužni 
cistercijanski opat, p. dr. Anton Na-
drah, dober poznavalec prof. dr. 
Strleta. Skupaj sta poučevala na 

Teološki fakulteti v Ljubljani, ve-
liko pa sta tudi sodelovala pri izda-
janju knjig. Po sveti maši bomo šli 
še na Strletov grob in tam molili 
za njegovo beatifikacijo ter se mu 
priporočili v svojih težavah. Tudi 
drugače ste povabljeni, da se mu 
prihajate priporočat na grob.

začetek katehumenata
Oktobra začenjamo z večeri za 
spoznavanje krščanstva in kate-
humenat. Srečanja bodo poteka-
la v prijetnem vzdušju odprtosti. 
Pridružite se lahko tudi tisti, ki že 
imate zakramente in želite osveži-
ti svoje znanje. Prvo srečanje bo 

12. 10. 2017, ob 20.00, v veroučni 
učilnici. Srečanja bodo ob četrtkih, 
od oktobra do aprila, vsakih 14 dni. 
Pripravljala jih bosta župnik Alek ter 
sestra Helena, skupaj z ekipo laikov.

zupnija.lj-zale@rkc.si ali 
040 505 270 (s. Helena)

Prijave in informacije: 

romanje v Stično na praznovanje
100.obletnice Marijinih prikazovanj

Slovensko praznovanje 100. oble-
tnice Marijinih prikazovanj v Fatimi 
bo v soboto, 14. oktobra, v Stični. 
Na praznovanje smo povabili 
tudi vernike iz sosednje Hrvaške. 
Skupaj se bomo Bogu zahvalili za 
vse milosti, ki jih po Marijinih ro-

kah in priprošnjah tudi danes pre- 
jemamo. Vsi, ki želite romati iz 
naše župnije na ta dan v Stično, in 
potrebujete prevoz, se lahko pri-
javite Heleni Reberc (040 505 270). 
Avtobus bo odpeljal ob 7.30  
zjutraj iz parkirišča pri cvetličarni 
Šimenc. 
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pričakujemo ...

ŽUPNIJA LJUBLJANA SVETI KRIŽ 
Na Žalah 2, 1000 Ljubljana 
01 437 22 03  
zupnija.lj-zale@rkc.si

ponedeljek / 2. oktober

sreda / 4. oktober

petek / 6. oktober

sobota / 7. oktober

četrtek / 12. oktober

petek/ 20. oktober

sobota / 21. oktober

srečanje ŽPS ob 20.00

začetek rožnovenske pobožnosti v 
novi cerkvi ob 18.30

sestanek župnijske Karitas ob 20.00

prva sobota, ob 18.00 fatimska pobožnost,

začetek katehumenata 2017/2018; dobimo
se v učilnici ob 20.00

sveta maša ob spominu na duhovnika 
Antona Strleta ob 19.00

srečanje za starejše ob 9.00 v veroučni učilnici

sprejeM v žUpnIjskI pIsarnI: 
ponedeljek, torek, četrtek in petek  
od 8.30 do 9.30 in od 17.00 do 17.45

uRNik SvetiH mAŠ:

NEDELJA:  7.30, 9.00, 11.00
Tomačevo: 8.00
DELAVNIKI: 7.30 in 19.00
SOBOTE: 11.00 in 19.00

www.ljubljana-sveti-kriz.si

oblIkovanje: Ana Movrin, Barbara Pater-
noster;  LEKTORIRANJE: Alenka Brovč;
FOTOGRAFIJA: Klemen Lajevec, Matej
Erjavec, splet

Odgovarja: Alek Zwitter; 
UrednIštvo: Helena Reberc, Matej Erjavec;

OBIšČITE NAšO SPLETNO STRAN:

prvi petek, obhajanje bolnikov po domovih

torek / 10. oktober večer Knjiga in čaj ob 19.45; dobimo se ob
knjigi Na počitnicah s papežem Frančiškom

od 9.00 do 13.00 birmanska sobota

sobota / 14. oktober praznovanje 100.obletnice Marijinih prikazovanj
v Stični; odhod v Stično z avtobusom ob 7.30
izpred cvetličarne šimenc

nedelja / 8. oktober


