oznanila

“Saj ste vendar živi kamni!” (1 Pt 2,5)
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življenje mladih
v šoli za misijon
Urša: ESM (Emmanuel School of

Mission) je šola za evangelizacijo,
namenjena mladim (do 30. leta
starosti), ki želijo devet mesecev
posvetiti Bogu in živeti skupaj z
drugimi mladimi kristjani. Ena takih
šol je v Franciji, v Paray-le-Monialu, kjer teh devet mesecev preživljava tudi midva, Vid in Urša. Letos nas je tu 23 mladih, in to iz
šestih različnih narodnosti. Glavni
štirje stebri oziroma usmeritve
našega programa so: molitveno
življenje, formacija oziroma izobraževanje, življenje v skupnosti in misijon ali evangelizacija.
Zame je ESM kraj, kjer skupaj rastemo v ljubezni do Boga in med
seboj. Živeti skupaj z drugimi ni
vedno lahko, saj toliko ljudi skupaj
pomeni stalno prilagajanje. Pomeni, da vsak ne more ustreči vsem
svojim navadam in razvadam,
ampak se uči vedno bolj opuščati,
kar ni bistveno, in obrniti pogled
od sebe k drugim. Tu sem ugotovila, kako pomembna je skupnost.
Ker nas je toliko, je tisti, ki se znajde
v stiski, deležen podpore vseh ostalih. Med seboj se opogumljamo

in spodbujamo, drug od drugega
se učimo. Navdušujemo se nad
predavanji teologije in filozofije,
nad življenji svetnikov in se trudimo tudi sami vedno bolj odločno
stopati na pot svetosti. Ob vsakodnevnem slavljenju, adoraciji in
obhajanju svete maše ne moremo
drugače, kot resnično zahrepeneti
po globokem prijateljstvu z Bogom.
Vid: Življenje v šoli za evangelizacijo je prežeto z vsakdanjo duhovnostjo in deli, ki so sad le-te. Bratstvo, ki ga živimo, to še pomnoži in
okrepi. Tu sem odkril neprecenljiv
vir Božje ljubezni v Njegovi prisotnosti. Leto, ki ga preživljamo
tukaj, v vsakem od nas gradi temelj za zrelo krščansko življenje. V vsakdanjem življenju se
trudimo živeti usmerjeni v isti
cilj – postati sveti. Z različnimi talenti gradimo občestvo po navdihu Božjega občestva, ki ga On
želi na tem svetu. Nihče v naši
skupnosti ni spregledan in vsak talent prejme spodbudo s strani ostalih: z bratsko pozornostjo pa drug
v drugem odkrivamo tudi nove talente. Na ta način se napolnjujemo

z upanjem, da lahko v ta svet pone- vetnika, ki se mu priporočamo, da
semo evangeljsko sporočilo, kar je pri Bogu izprosi moč za nas, da bi
osnovna naloga vsakega kristjana. sledili njihovemu zgledu. Spoznavam, da samo iz ljubeče krščanske
Preko naših dejavnosti izkušamo
skupnosti lahko vzklije svetništvo,
številna lepa srečanja z različnimi
ki svet napolni z ljubeznijo. V tem
ljudmi vseh starosti, narodnosti in
načinu življenja iz dneva v dan
ver. Želimo graditi odnose, ki preodkrivam spodbude za sebe samesegajo nasprotja in širijo mir. Vzor
ga, da tudi po koncu šole nadaljuza to so nam še posebej svetnijem svoje poslanstvo, ki mi ga je
ki, še zlasti zavetnika šole – sveti
Gospod namenil.
Janez Pavel II. in sveta Terezija iz
Lisieuxa (Terezija Deteta Jezusa). Šola, v kateri sta letos naša župljaZnotraj šole smo razdeljeni v maj- na, Urša Tržan in Vid Sosič, živi le
hne »skupinice«, v katerih smo od darov. Kdor bi želel finančno
še tesneje povezani, opravljamo podpreti ta program, naj se obrne
skupna služenja, se podpiramo v na župnijsko pisarno, kjer bo dobil
molitvi. Vsaka takšna skupina si natančnejše podatke za možnosti
je izbrala svojega svetniškega za- nakazila.

povabilo na ples
Vsi vabljeni na ples:

Samski, pari z ali brez otrok, stari,
mladi in vsi vmes, tisti, ki še zbirate
pogum za prvi plesni korak, tisti, ki
ste »nekoč« cele noči preplesali,
tisti, ki ste si vedno želeli, da bi tudi
s telesom in gibom slavili Boga,
tisti, ki radi samo gledate ples in
poslušate glasbo, ljudje dobre volje.
Zaplešimo skupaj in slavimo Boga!

Kdaj:

v nedeljo, 4. 2. 2018 od 15.00 do
17.00 v veroučnih učilnicah. Ob
15.00 skupinski plesi pod vodstvom plesnega učitelja; ob 16.00
sadna malica, čaj, sok, voda; ob
16.15 ples v parih. Varstvo predšolskih otrok zagotovljeno in vstop
prost! Program bo vodil plesni
učitelj Rado Trifković.

Vabi Župnijska Karitas

predavanje o branju
Božje besede: g. Jože Faganel
Na svečnico, v petek, 2. febru-

»Kako se dobro pripraviti na branarja nas bo po večerni sveti maši je v okviru bogoslužja«. Vabljeni
(ob 19.00) obiskal poseben gost, vsi že dosedanji bralci ter vsi tisg. Jože Faganel, dolgoletni pre- ti, ki jih takšno služenje zanima,
davatelj na AGRFT in Teološki pa tudi vsi, ki bi se radi srečali s
fakulteti. Spregovoril bo o branju tokratnim zanimivim gostom. PreBožje besede, temi, ki je zelo aktu- davanje bo potekalo v novi cerkvi,
alna za našo župnijo. Osredotočil naj se nas zbere čimveč. V prihose bo zlasti na vprašanji: »Kdo je dnje nameravamo v naši župniji
lahko bralec Božje besede« ter pripraviti tudi praktično delavnico na temo branja Božje besede.

knjiga in čaj
Henri de Lubac: Na poteh k Bogu
Dragi knjigočajevci in dragi

Komentar vsebine knjige: Človek
vede ali nevede … išče Boga. Če smo
prijatelji!
na kolenih v tihem češčenju ali pa
Pred nami je zelo dragoceno bran- v najbolj srditem kljubovanju, zaje, ki ga bomo raztegnili na meseca vračanju ali poskušanju izničevanfebruar in marec. Meseca februar- ja, ga v vsaki od teh okoliščin
ja (13. 2. po večerni maši) se bomo najgloblje priznavamo in izhajamo
srečali v župnijski knjižnici, meseca iz Njega. Obenem pa smo, četudi
marca pa se bomo o velikem teo- v molitvi, v nenehni nevarnosti, če
logu de Lubacu, v okviru župnijskih ne kar težnji, da si izdelujemo napostnih predavanj, pogovarjali z domestek za Boga, podobo, urezadr. Alekom Zwittrom, ki je tega no po svojih merah in površnih
pomembnega teologa obravnaval željah … Na ta način nam Lubac
opisuje in utemeljuje obstoj Boga,
tudi v svoji doktorski disertaciji.
obstoj tistega, ki ga ne moremo izreči ali ga izrekamo le s približki, in
vendar – moramo govoriti o njem.
Vsekakor delo, ki vsebuje izobilje bogatih duhovnih misli, vrednih meditacije in premišljevanj;
razmišljanja, ki potolažijo verujoč
razum, da ni tako nerazumen …
(bralka H. R.)
Knjigo je izdala Mohorjeva založba. Spremno besedo h knjigi je napisal dr. Alek Zwitter.
Odlomki iz knjige
Odklanjati Boga zaradi človeških
izkrivljanj ali zavračati religijo
zaradi človeških zlorab le-te, je

posledica še vedno zaslepljene
bistrovidnosti. Kako naj bi najvišji predmeti in najsvetejše
stvari ne bili najbolj izpostavljeni najhujšim zlorabam? (Str. 190)

bil duhovni boj hujši. Božje kraljestvo, ki bi se močneje pojavljalo,
bi spodbujalo kar najbolj gorečo
pripadnost – a temu sorazmerno
tudi bolj nasilno nasprotovanje.
Njegova naraščajoča sila bi sprožiDovolj je ozka reža strelne line v la napetost, iz katere bi izvirali
najdebelejšem zidu najtemnejše treskajoči spori. Če pa živimo sreječe, da izpriča sonce. Tako je v di ljudi dokaj mirno, je to nedvotem sedanjem težkem in zameglje- mno zato, ker smo mlačni. (Str. 197)
nem svetu dovolj le bežno srečanje
s svetnikom, da izpriča Boga. (Str. Lepo povabljeni na naše knjižne
195)
večere.
Če bi bilo na svetu več svetnikov, bi

Zdenka Sušec

obisk avtorja knjige
Duhovnik med prostitutkami
20. februarja nas bo obiskal fran-

coski pater Jean-Philippe Chauveau, ki deluje med prostitutkami
in transvestiti v pariškem Bulonjskem gozdu. O svojem življenju
in delu je napisal knjigo Duhovnik
med prostitutkami. Pred dvema
letoma je s sodelavci odprl tudi
Magdalenino hišo, kjer nudijo zatočišče in pomoč osebam, ki želijo zapustiti prostitucijo. Čeprav je

imel v otroštvu in mladosti zelo
težke izkušnje, zaradi katerih bi
lahko zabredel tudi v kriminal, ga je
Bog v svojem usmiljenju pritegnil k
sebi, poklical v duhovništvo in mu
dal poslanstvo dela z zelo ranjenimi ljudmi. Je član redovne skupnosti Svetega Janeza. Njegovemu
pričevanju bomo prisluhnili v torek, 20. februarja, po večerni sveti
maši.

adoracija ob prvih petkih
Z

marcem (2. marca) želimo
pričeti z večerno adoracijo, ki jo
bomo imeli vsak prvi petek (z izjemo julija in avgusta), z začetkom
po večerni maši, pa vse do polnoči
(od 19.00–24.00). Pobuda je prišla z vaše strani, s strani župljanov:
mnogi ste si namreč želeli več tihe,
osebne molitve pred Najsvetejšim.
Z odkrivanjem tihe molitve, ki je
primerna za vsakogar, smo že pričeli po četrtkovih večernih mašah.
Sedaj jo želimo okrepiti, v veri, da

se tu nahaja vir moči za duhovno
prenovo naše župnije in Cerkve
nasploh. Da bi olajšali vstop v molitev adoracije, bodo pripravljeni
trenutki glasne, vodene molitve
in pa seveda čas, ko bo vsak lahko
v tišini pred Jezusom v hostiji. Za
sodelovanje pri adoraciji prosimo
različne skupine in posameznike v
župniji. Naj bo naša molitev čim
močnejša! Vsako nedeljo pred
1. petkom se boste lahko vpisali na razpored molilcev po urah.

OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN:

www.ljubljana-sveti-kriz.si
ŽUPNIJA LJUBLJANA SVETI KRIŽ
Na Žalah 2, 1000 Ljubljana

URNIK SVETIH MAŠ:
NEDELJA: 7.30, 9.00, 11.00
Tomačevo: 8.00

01 437 22 03
zupnija.lj-zale@rkc.si

SOBOTE: 11.00 in 18.00

Odgovarja: Alek Zwitter
uredništvo: Helena Reberc, Matej Erjavec
oblikovanje: Barbara Paternoster
fotografija: Klemen Lajevec, splet

SPREJEM v ŽUPNIJSKI PISARNI:

DELAVNIKI: 7.30 in 18.00
ponedeljek, torek, četrtek in petek,
od 8.30 do 9.30 in od 17.00 do 17.45

pričakujemo ...
PETEK / 2. FEBRUAR

SOBOTA / 3. FEBRUAR

NEDELJA / 4. FEBRUAR
SREDA / 7. FEBRUAR

prvi petek: dopoldne obhajanje bolnikov po domovih
Jezusovo darovanje v templju (svečnica).
Blagoslov sveč na začetku sv. maše. Duhovnikov
prihod k oltarju pospremimo s svečami. Sv. maše
ob 9.00 in 18.00, v Tomačevem ob 18.00.
Po sv. maši bo ob 19.00 v novi cerkvi predavanje
o branju Božje besede, ki ga bo pripravil
g. Jože Faganel.
birmanska sobota: izlet za birmance ob 9.00.
Srečanje za starše birmancev ob 9.00.
sveti Blaž: po večerni sv. maši bo blagoslov po
priprošnji sv. Blaža
družabni ples od 15.00 do 17.00 v župnijskih učilnicah
sestanek Župnijske Karitas ob 18.45

ČETRTEK / 8. FEBRUAR

ogled razstave Na pergamentu in papirju. Zberemo
se 8. februarja ob 10.00 pred Narodnim muzejem
na Metelkovi. Vabijo »knjigočajevci«!

NEDELJA / 11. FEBRUAR

sestanek ŽPS ob 19.00

TOREK / 13. FEBRUAR
SREDA / 14. FEBRUAR

sobota / 17. FEBRUAR
TOREK / 20. FEBRUAR

srečanje Knjiga in čaj ob 18.45 (Henri de Lubac, Na
poteh k Bogu) v župnijski knjižnici
pepelnica, pričetek postnega časa. Pri sv. mašah
ob 9.00 in 18.00, v Tomačevem ob 18.00, si bomo
v znamenje spokornosti potresli pepel na glavo.
Ta dan je strogi post.
srečanje Skupine za žalujoče ob 18.45 v prostorih
Župnijske Karitas
dekanijska molitev za duhovne poklice na Fužinah.
Naša župnija Sv. Križa se udeleži molitve od
16.00-17.00.
avtor knjige Duhovnik med prostitutkami, p. JeanPhilippe Chauveau, nam bo spregovoril o svojem
delu ob 18.45, po večerni sveti maši

