
oznanila

»Gospod naj te blagoslovi in te varuje. 
Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. 
Gospod naj dvigne svoje obličje nadte in ti podeli mir.« (4 Mz 6, 24-26)

Naj bo v novem letu prisrčen odnos z Jezusom naše največje veselje! 
Naj On, ki nam kaže pot k Očetu, vedno bolj spreminja naša življenja. 

To vam želimo župnik Alek, kaplan Peter 
in pater Rafko. Molimo za vse vas 
in se vam priporočamo 
v molitev.

Župnija
Ljubljana Sveti Križ januar  2018

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



 »Pridite k meni vsi, ki se trudite in 
ste obteženi in jaz vas bom poživil.« 

(Mt 11, 28)

Bog je čista in brezpogojna 
ljubezen. Daje nam toliko ve-
dnosti, kot je zmoremo v določe-
nem trenutku prepoznati in spre-
jeti, zato je zelo pomemben naš 
odnos z Njim, ki nam vse daje. 
Kako blažen je trenutek, ko se pri 
Njem odpočijem. A vendar, kako 
živeti ta odnos v vsem tem hru-
pu, hitenju, naprezanju za vsak-
danji kruh …? Preprosto. Tako 
kot je On živel in učil, - v ljubezni 
in z ljubeznijo. Kaj pa, ko smo ra-
njeni? Kako naj ljubimo tistega, 
ki nas je prizadel, užalil, ponižal, 
morda celo opeharil? Ali ni pravi-
čno, da mu povrnemo, kar nam je 
hudega storil? Morda, a ni nujno 
tudi najboljše … Kako to dojeti?

Bili so začetki. V meni neznosna 
bolečina srca, nisem vedela, kaj 
bi sama s seboj, kaj šele, kako naj 
vzpostavim odnos z Njim, ki mi 
daje vse. Nemočna sem obsedela

Zdelo se mi je, da je ena sama gro-
zna tišina, ki mi v ničemer ne po-
maga. A On je, tako kot vedno, ne-
vidno in nežno deloval. Spontano 
sem pričela moliti, prenapete misli 
so potihnile in v srce se je naseli-
la radost. Ko sem tako prihajala 
pred Njega, so se naučene molitve 
počasi začele spreminjati v osebni 
pogovor z Bogom. Jezus me ve-
dno uči resnice in srečanja s seboj. 

Med adoracijo vse svoje misli in 
pozornost usmerim Nanj, ki se 
zame razodeva. Z Njim sem v dia-
logu: sporočam mu lastne težave, 
prosim za modrost, da bi znala 
vstopati, in izstopati, se gibati med 
ljudmi, ki mi jih pošilja na pot, pro-
sim odpuščanje za vse, ki sem jih 
kakor koli prizadela, prosim, da mi 

in zrla v tabernakelj, kjer prebiva 
On. Spraševala sem se, zakaj sem 
tu, kaj naj naredim.

pridite k meni vsi, ki
se trudite in ste obteženi 



pokaže mojo pot in da mi da moči, 
da jo zmorem prehoditi, hvalež-
na sem mu, ker me očiščuje … 
Zavedam se, da je On naša največja 
odrešitev, da se je za nas daroval in 
se še vedno vsak dan znova daruje 
za nas in rešuje to, česar mi sami 
mnogokrat ne zmoremo. Ta moj 
mali trud, da moje skrbi, tegobe, 
težo misli in dneva predam Njemu, 
me dejansko osvobodi in poživi. 
Čutim, kako me obdaja svetloba 
in notranji mir, ki me spreminja.

Kako to ohraniti? 
»Jaz sem živi kruh, ki sem prišel 
iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, 
bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga 
bom dal jaz, je moje meso za ži-
vljenje sveta.« (Jn 6, 51) Vera nas 
kristjanov je vera v njegovo moč 
odrešenja, v vstalega Kristusa, ki 
se nam v podobi kruha daruje pri 
vseh svetih mašah. Verjamem, da 
se je, tako kot meni, tudi mnogim 
drugim že razodela Božja volja, ki 
je morda po majhnih korakih spre-
menila naš pogled na določeno 
situacijo ali situacijo samo spreme-

Večkrat se spomnim besed pri-
jateljice, ki mi je rekla: »Ko poza-
bim, da je Jezus na prvem mestu, 
vedno padem.« Mar se ni ena-
ko godilo apostolom? Kako se 
ne bi tudi meni? Ko je apostol 
Peter pozabil gledati na Jezu-
sa, je začel pri hoji po vodi toniti. 
Tako tudi mi doživljamo stiske, 
viharje v duši, viharje v življe-
nju, strah, kaj bo z menoj? Je-
zus pa nas uči, naj se ne bojimo. 
Obljublja nam: »…Jaz sem z vami 
vse dni do konca sveta!« (Mt 28, 
20) Tako varni v njegovem za-
vetju storimo to, kar stori otrok, 
ki se trudi shoditi. Čeprav pade, 
se vsakokrat znova pobere, do-
kler ne shodi. Gospodova beseda 
vedno umiri vihar. To je življenje.

nila v naše dobro. To so kamen-
čki mozaika našega življenja in vsak 
tak nov gradnik nas izpopolnjuje v 
celoto. Zavedanje teh trenutkov 
nam vedno znova daje tolažbo in 
upanje ter krepi vero v molitev in v 
posvečevalno moč našega Rešeni-
ka Jezusa Kristusa.

Andreja Krt Stopar



Januarja se bomo pogova-
rjali o knjigi Sinaj, ki sta jo napisa-
la Vito Mancuso in Nives Meroi. 

Odlomka iz knjige:
Naslednji dan sva šla na pot, toda 
še pred slovesom so ženske prišle 
na mostovž pred najino sobico ter 
nama podarile sadje in jajca. Čis-
ta resnica je, da nobena govorica 
ni tako učinkovita kot pogled, zven 
glasu, vonj, barva; kajti zaveda-
nje tega daru ti ni kar tako dano, 
temveč ga vpijaš vase, ko korak za 

Že od nekdaj pripisujejo goram, 
da jih odlikuje poseben privilegij 
srečanja z Božjim. Njihova viši-
na daje človeškemu svetu novo 
razsežnost, do tja ne seže hrup 
iz doline, vsakdanje novice tam 
niso pomembne in ob pogledu 
na tako prostranost in moč na-
rave se človeško bivanje ne-
izogibno pokaže takšno, kot v re-
snici je: majhno, naključno in min-
ljivo. Človekovo dojemanje se tako 
znajde pred večjo in resničnejšo 
razsežnostjo bivanja in spozna, da 
prav tam, kjer se nebo stika z zem-
ljo in oblaki s skalami, kjer tišina 
prekrije čisto vse, lahko opustimo 
hrupno težo vsakdana in ponovno 
odkrijemo že pozabljen praizvor, ki 
pa ima vseeno korenine prav v nas 
samih. Tako se v naših mislih zbu-
di želja, da bi se v luči izkustva ve-
čnosti povsem prenovili. (Vito 
Mancuso, str. 83) 

O avtorjih:
Vito Mancuso, italijanski teolog, 
je poučeval na Univerzi svetega 
Rafaela v Milanu in na Univerzi v

korakom spoznavaš nove dežele in 
nove ljudi. (Nives Meroi, str. 18) 

knjiga in čaj: Sinaj



Slovencem, z do sedaj največ pre-
plezanimi osemtisočaki. Izjemen 
je bil zlasti vzpon na K2 leta 2006 
po Abruškem obronku: v petih 
dneh sta Nives Meroi in njen so-
prog Roman Benet osvojila goro 
in se z nje spustila v popolni sa-
moti. Maja 2017 je zakonski par
stal na vrhu Anapurne, na za-
dnjem od štirinajstih osemtisoča-
kov.

Vabljeni torej, da v torek, 
9. 1. 2018, ob 18.45 v župnijski 
knjižnici skupaj spregovorimo o 
odnosu med goro in božjim.

Zdenka Sušec

Padovi. Njegove knjige, prevedene 
v več jezikov, so zbudile veliko za-
nimanja javnosti in so predmet 
različnih razprav in polemik zara-
di stališč, ki niso vedno usklaje-
na s cerkveno hierarhijo. Od leta 
2009 piše uvodnike v dnevniku 
La Repubblica. Njegova zadnja 
knjiga je Il Principio passione (Gar-
zanti, 2013), Princip trpljenja.

Nives Meroi, italijanska alpini-
stka, se je povzpela na vseh štiri-
najst osemtisočakov, vedno brez 
dodatnega kisika in visokogorskih 
nosačev, vselej v navezi z možem 
Romanom Benetom, zamejskim

diakonsko posvečenje
Tomaža Kunaverja

» … Sin človekov ni prišel, da bi 
mu stregli, ampak da bi stregel …« 
( Mr 10, 45)

Gospod je v svoji veliki ljubezni, 
11. 11. 2017, ob 17.00 v trža-
ški stolnici Sv. Justine, po rokah 
tržaškega nadškofa Mons. Giam-
paola Crepaldia, posvetil v diakona 
našega župljana, Tomaža Kunaveja. 
Tomaž je član Neokatehumenske 

skupnosti in bogoslovec novega 
semenišča Redemptoris mater v 
Trstu. 
Te svečane in radostne slove-
snosti so se udeležili vsi trije 
duhovniki naše župnije: župnik dr. 
Alek Zwitter, kaplan Peter Moži-
na in pater Rafko Ropret, skupaj s 
skupino župljanov. Poleg Tomaža so 
bili v službo diakona posvečeni še 
trije Tomaževi sošolci: Ivica Čona,  



Lepo povabljeni tudi na četrtkovo 
molitev, ko še posebej molimo za 
našega bogoslovca Tomaža in vse 
duhovnike. 

Zdenka Sušec

Peter Giassi in Ermenegildo Bar-
betti. Če bo Božja volja, bo Tomaž 
Kunaver prihodnje leto prejel 
duhovniško posvečenje in bomo 
skupaj z njim slavili novo mašo. 

Kunaverjevi družini. Veselimo se 
skupaj z njimi in molimo za Tomaža.

Iskrene čestitke Tomažu in vsej 

božični koncert slovenskega 
citrarskega kvarteta 

Slovenski citrarski kvartet nam 
bo del svojega programa pred-
stavil na božičnem koncertu, 
13. 1. 2018, ob 19.00 v cerkvi 
Vseh svetih.

Citre so zelo priljubljen strunski 
instrument v alpskih deželah, 
tako tudi v Sloveniji. Običajno jih 
igramo solistično ali ob petju, lah-
ko pa se jih združi tudi v komorne



zasedbe. Čeprav jih nekateri pozna-
jo bolj kot ljudsko glasbilo, citrarji 
nanje igrajo skoraj vse zvrsti glasbe. 
Slovenski citrarski kvartet je bil 
ustanovljen leta 2000 in je še ve-
dno edini tovrstni stalni sestav pri 
nas. Doslej so posneli tri zgoščen-
ke. Poleg nastopov po Sloveniji so 
igrali že v Avstriji, Belgiji, Nemčiji, 
Italiji, na Hrvaškem ter v BiH. 
V programu imajo raznoliko glas-
bo, od priredb stare glasbe prek 
originalnih klasičnih skladb, pisa-
nih prav za citrarski kvartet, do 
džeza in slovenskih ljudskih, po-
narodelih ter narodnozabavnih 
melodij.

ski glasbenik in profesor violine 
(Akademija za glasbo v Ljubljani) 
ter citrar (Tirolski deželni kon-
zervatorij Innsbruck). Anita 
Veršec je profesorica glasbe in 
razrednega pouka, ki se je citranja 
učila v Glasbeni šoli Brežice in na 
graškem Glasbenem konzervatori-
ju v Avstriji. Janja Brlec je diplo-
mirala na Visoki šoli za glasbo in 
gledališče v Münchnu in magistri-
rala na Mozarteumu v Salzburgu, 
pred tem pa se je citranja 11 let 
učila pri profesorju Petru Napre-
tu. Tomaž Plahutnik je učitelj citer 
na Glasbeni šoli Kamnik, sicer pa 
je profesor glasbene pedagogike. 

pomembni dogodki

PREJEM ZAKRAMENTOV 
ODRASLIH – KATEHUMENOV Sveto birmo bodo naši birmanci 

prejeli v nedeljo, 22. 4. 2018, ob 
11.00. 

Veroučenci 3. razreda naše ve-
roučne šole bodo v nedeljo, 13. 5. 
2018, ob 9.00 prejeli prvo sveto 
obhajilo.

Na velikonočno vigilijo, 31.  3. 
2018, bodo pri slovesni vsta-
jenjski sveti maši ob 19.30 naši 
letošnji katehumeni prejeli zakra-
mente uvajanja v krščanstvo (krst, 
obhajilo, birma).

v prihodnjih mesecih
SVETA BIRMA

PRVO SVETO OBHAJILO

V kvartetu igrajo štirje učitelji ci-
ter. Peter Napret je akadem-



z

oblikovanje: Ana Movrin, 
Barbara Paternoster;  

neDelja / 31. DeCeMbeR

PoneDeljek / 1. janUaR

SReDa / 3. janUaR
PeTek / 5. janUaR

SReDa / 10. janUaR

neDelja / 14. janUaR

SoboTa / 20. janUaR

prvi petek: dopoldne obhajanje bolnikov po 
domovih

SILVESTROVO – drugi sveti večer; zahvalna sveta 
maša ob sklepu leta ob 20.00; sledi agape, čaj in 
druženje ter silvestrovanje v župnišču

sestanek Župnijske karitas ob 18.45

srečanje Skupine za žalujoče ob 18.45 v 
prostorih Župnijske karitas
božični koncert Slovenskega citrarskega 
kvarteta ob 19.00 v novi cerkvi

Tomačevo ob 8.00: nedeljsko sveto mašo bo 
daroval upokojeni nadškof Alojz Uran

MARIJA, SVETA BOŽJA MATI in NOVO LETO; 
svete maše po nedeljskem urniku

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE (Sveti trije kraji);
svete maše ob 9.00 in 18.00, v Tomačevem ob 
18.00. Otroci, pridite k večerni sveti maši s kro-
nami, ki jih izdelajte doma, da se skupaj po-
klonimo Jezuščku. V jaslice pa boste odložili svoj 
dar za revne otroke v misijonih, ki ste ga zbirali v 
adventu

tretji sveti večer, ko lahko z blagoslovljeno 
vodo in kadilom blagoslovimo svoje domove

SoboTa / 13. janUaR

SoboTa / 6. janUaR

ToRek / 30. janUaR

srečanje medgeneracijske skupine Srečanje ob 
11.30 (po dopoldanski sveti maši ob 11.00)
sestanek katehetov ob 19.00
    

pričakujemo ...

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

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 18.00
SOBOTE: 11.00 in 18.00

www.ljubljana-sveti-kriz.si

lekToRiRanje: Alenka Brovč;
foTogRafija: Klemen Lajevec, 
osebni arhiv Tomaža Kunaverja

ODgovaRja: Alek Zwitter; 
UReDnišTvo: Helena Reberc, 
Matej Erjavec;

OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN:


