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UVODNIK

Nato sem slišal glas Gospoda: »Koga 
naj pošljem?« Rekel sem: »Tukaj sem, 
pošlji mene!« (Iz 6,8)

Bog nam že po krstu sporoča, da nam 
daje na razpolago svojo ljubezen in nas 
vabi, da zaklada vere in izobilja njegove 
ljubezni ne zadržujemo zase.

Iz tradicionalne vernosti se danes ob-
likuje veliko bolj osebna vera, ki pa ni le 
zaseben odnos s Kristusom, ampak nas 
po vezuje z vso krščansko družino in z 
vsem človeštvom. Vedno močneje obču-
timo že ljo, da bi bile naše župnijske in 
druge skupnosti žive in odprte za vse, da 
bi z življe njem evangelija postajale moč-
na podoba in tudi že uresničevanje ve-
like Božje družine, po kateri hrepenimo.

O tem, kako živeti in udejanjati tako 
oznanjevanje in našo solidarnost z vsemi, 
s katerimi smo na poti, bomo razmišljali 
na letošnjih postnih večerih. 

Peter Možina, 
župnijski upravitelj

Časovnica večerov

ponedeljek, 9. marec, ob 18.45

Kako odpreti vrata naše župnije?
Otto Neubauer

w
ponedeljek, 16. marec, ob 18.45

Lačen večnosti
p. Pepi Lebreht

ponedeljek, 23. marec, ob 18.45

Kristus je otipljiv
Marija in Silvester Bukovec

Večeri bo potekali
v cerkvi Vseh svetih.

Župnija Ljubljana Sv. Križ
zupnija.lj-zale@rkc.si

http://www.ljubljana-sveti-kriz.si
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Ponedeljek, 23. marec, ob 18.45

Kristus je otipljiv
Marija in Silvester Bukovec

V tretjem postnem večeru bosta Ma-
rija in Silvester Bukovec, starša štirih 
otrok iz Ljubljane, z nami delila svojo 
življenj sko zgodbo in spreobrnjenje.

Izpostavila bosta polnost Božjega 
daru za vsakega človeka. Nikomur ni tre-
ba  na nobenem življenjskem področju 
doživljati praznine iz preprostega raz-
loga: ker je v Kristusu polnost. Pri tem 
ne gre za domiš ljijski, filozofski, virtu-
alni svet: Kristus je otipljiv! Kristus je 
resničen! V našem živ ljenju ima moč in 
zmožnost izpolniti tisto, česar ne zmore 
noben človek, nobena materija, nobena 
stroka, nobena znanost.

Ponedeljek, 16. marec, ob 18.45 

Lačen večnosti
p. Pepi Lebreht

V tem postnem večeru se bomo sreča-
li z izkušnjo, pričevanjem in premišlje-
vanjem p. Pepija, frančiškana, ki je 14 let 
misijonaril v Beninu in Togu v Zahodni 
Afriki.

Govorili bomo o žeji in lakoti vsakega 
človeka po Večnem, Resnici in Ljubezni, 
ne glede na zgodovinske, kulturne in 
narodne danosti. To je žeja po Kristusu.

Misijonar, oznanjevalec evangelija 
do ma in v tujini, jo v katehumenih nago-
varja in hrani glede na njihove kulturne, 
osebne in zgodovinske značilnosti. 

Ponedeljek, 9. marec, ob 18.45

Kako odpreti vrata naše župnije?
Otto Neubauer

Otto Neubauer je mož in oče šest-
ih otrok in je več let vodil Mednarodno 
akademijo za evangelizacijo na Dunaju. 
Predstavil nam bo bogate izkušnje, ki jih 
je v Avstriji in Nemčiji pridobil pri izpol-
njevanju Jezusovega naročila: »Pojdite 
in oznanite evangelij vsemu stvarstvu.«

Njegovemu pričevanju je leta 2011 
pri sluhnil tudi papež Benedikt XVI. Kako 
zapustiti domače, zaprto cerkveno okol-
je in oznanjati ljudem, ki iščejo in hre-
penijo, Božjo ljubezen do nas in našo 
ljubezen do Boga? Katere so poti oznan-
jevanja? Spodbudil nas bo, da bomo 
kristjani sodobnega časa postali pogum-
ni apo stoli.
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