
oznanila
Župnija

Ljubljana Sveti Križ marec  2018

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



razmišljanje o postu 
»Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor 
pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel.« (Mt 16,25)

Če bi vprašali povprečnega člove-
ka, kaj je prva stvar, ki mu pride 
na misel, ko se ozre po ozemlju 
naše župnije, je to gotovo blagov-
no trgovinski center – BTC in ne na 
primer Plečnikove Žale, kak drug 
spomenik, šola ali kaka druga usta-
nova. Kakšen simbol je BTC, kakšen 
duh vlada v tem »mestu prilož-
nosti«, da je tako pomembno? 

Z vidika duha potrošništva so post, 
molitev ali bogoslužje brez vredno-
sti. Vsiljuje se misel, da so to gos-
podarsko celo škodljive vrednote. 
Če slovesno praznujemo nedelje, 
kdo bo nakupoval v trgovinah? 
Če se postimo in odrekamo, mar 
ne bo manj nakupov in prodaje, 
manj opravljenih delovnih ur, manj 
gospodarske aktivnosti? Interes 
sveta, ki ga poosebljajo trgovin-
ski centri, je, da postanemo sužnji 
svojih strasti in poželenja in s tem 
zaposleni v neskončnem tokokrogu 
pridobivanja, proizvodnje in po-
rabe dobrin in storitev. Človek, 
povsem zapisan potrošniški misel-
nosti mora biti nesrečen človek. 
To je idealni potrošnik, ki ni nikdar

zadovoljen, ki se vedno peha za 
denarjem in zaslužkom, da bi mo-
gel naprej trošiti, saj mu vznikajo 
nove in nove potrebe, ki kličejo po 
zadovoljitvi. Zato mora biti ved-
no zaskrbljen, po možnosti finan-
čno zadolžen, v primežu nenehne 
stiske stopnjujočih zahtev do sebe 
in bližnjih. Kakšni bodo sadovi 
takega življenja? Nestrpnost, strah, 
jeza, napuh … Idealni potrošnik je 
idealni egoist: živi življenje, ki 
v skrbi samo zase samega sebe 
pogublja.
Vedno je možen upor, protigibanje 
orisani potrošniški miselnosti. Taka 
so razna politična, ekološka, social-
na gibanja, ki po navadi ostanejo 
prikrito odvisna od pojava, zoper 
katerega nastopajo. Želeč svobo-
do, resnico in pravico, ostajajo 
na zgolj človeških predpostavkah 
in ciljih; slovenska zgodovinska 
izkušnja nam jasno pove, kam 
vodijo. 
Post je disciplina, ki nam ni vsil-
jena od zunaj. Je samodisciplina, 
obvladanje samega sebe. Danes 
je celo post lahko del sistema po-



trošništva, ki se priporoča npr. 
za doseganje zdravja in se o tem 
pišejo in prodajajo knjige. Post je 
vedno omejevanje in zatajevanje 
telesa. Namen krščanskega posta 
ni popolno izničenje ali zanikanje 
telesnosti, tudi ni doseganje te-
lesnega zdravja, še najmanj je to 
nekakšen »povzdignjen« egoizem,

Naš post naj spremljata molitev 
in dela usmiljenja. Sad post-
nega časa bo spreobrnjenje srca, 
da bi moglo zares iti za Njim, 
ki je Pot in Resnica in Življenje.

kjer bi s premagovanjem samega 
sebe poveličal in potrjeval svoje 
sposobnosti samopremagovanja. 

Uroš Kern

adoracija, tiha molitev-
Kaj početi pol ure ali dlje pred sveto hostijo?

Jezus je najpopolnejši prijatelj. 
Lepa monštranca, v njej Jezus. 
Pravi. Živ. 

Jezus vabi. Vsak je dobrodošel, da 
se mu približa. Tukaj je za vsakogar, 
ki išče objem Nekoga, ki zmeraj in 
brezpogojno ljubi. Brez obsojanja, 
vprašanj, pričakovanj, razočaranj. 
Ljubi, ker je Ljubezen sama. 

Ko sem ranjena, jezna, zaskrblje-
na, tesnobna, osamljena ... in ko 
ne vem, kako naprej ... in kadar 

Barbara Sosič

sem vesela, ko gre dobro, je Je-
zus tu, da mu povem, kaj nosim v
srcu. Povabim ga, da vstopi v mojo
temo in nemoč. Podarim mu težo
in On podari mir. Izročim mu skrbi 
in On podari upanje, moč in vese-
lje. Vstali Jezus je tu, da ozdravlja, 
tolaži, opogumlja, daje spozna-
nja, kaže pot naprej. Je Prijatelj, 
ki mu podarjam svoje življenje, da 
mu daje smisel in ga blagoslavlja.

Posredujemo izkušnje naših 
župljanov ...

Pred Najsvetejše moramo najprej 
priti v ponižnosti ... v svoji nevre-
dnosti in nesposobnosti. Samo tako 
damo lahko Bogu in sebi vedeti, 



da se zanašamo le Nanj in da brez 
Njega ne moremo nič. Šele ko 
dojamemo, kako nesposobni smo 
sami v tem svetu, damo Bogu pros-
tor, da naša srca napolni z Božjo 
močjo, milostjo, mirom in ljubez-
nijo. Ko pa to prejmemo, se mora-

mo zavedati vsega tega, kar smo 
prejeli; da smo s tem sposobni spre-
meniti svet na bolje in ljubiti popol-
no v svoji nepopolnosti, kajti kar koli 
bomo namreč storili v povezanosti 
z Jezusom, bo obrodilo obilen sad.

Andraž Vučko

obisk upokojenega nadškofa
msgr. Alojza Urana v Tomačevem

V nedeljo, 14. januarja, je v 
cerkvi svete Marjete v Tomačevem 
ob somaševanju župnika Aleka 
Zwittra daroval mašo upokojeni 
nadškof msgr. Alojz Uran. Za vse 
vernike Tomačevega in Jarš, ki smo 
se v velikem številu zbrali v cerkvi 
pri bogoslužju, je pomenil obisk 
nadškofa veliko čast, predvsem 
pa dogodek, ki potrjuje besede 
našega župnika Aleka, da cerkev 
v Tomačevem raste in živi. Gos-
podu nadškofu se zahvaljujemo, 

da nas je spodbudil in utrdil v 
veri ter medsebojni povezanosti. 

Za ta res izjemen dogodek, ki 
nam bo ostal še dolgo v lepem 
spominu, pa gre zahvala tudi g. 
Franciju Babniku, ki je pripomo-
gel k temu, da nas je škof obiskal. 

Maks Dovč

Po končanem bogoslužju je sledilo 
še družabno srečanje v gasilskem 
domu ob dobrotah, ki so jih pri-
pravile žene iz Tomačevega in Jarš. 



predavanjem
Postni čas nas vabi, da prečis-
timo svojo vero in se znova obr-
nemo k Bogu. Pogosto poudar-
jamo, da se v postu odpovedu-
jemo telesnim ugodjem, dobri hra-
ni. Toda obenem se je treba tudi 
duhovno nahraniti. Post je zato 
priložnost, da zajamemo iz vod-
njaka živo Besedo in napolnimo 
naš tempelj Svetega Duha, si privo-
ščimo duhovno obilje – še bolj kot 
v drugih obdobjih cerkvenega leta. 

V naši župniji bomo v letošnjem 
postnem času prisluhnili trem 
postnim nagovorom, ki nas bodo 
kot kristjane vodili skozi glavne 
poteze občestvene duhovnosti. 

Najprej bomo spregovorili o sožitju 
v družini, temu mikroobčestvu, ki 
nas vse tako odločilno zaznamu-
je (dr. Jože Ramovš). Zatem bomo 
govorili o naši pomembni vpe-
tosti v Cerkev, v cerkveno občestvo, 
brez katere ne moremo biti pris-
tni kristjani (dr. Alek Zwitter). Kon-
čno nam bo dr. Marjan Turnšek 
spregovoril o občestvu, ki se odpira 
navzven, v širšo človeško skupnost 
ter oznanja evangelijsko sporočilo.

Tako bo rdeča nit treh postnih na-
govorov občestvenost, biti skupaj 
na poti s Kristusom. Naj nas ta 
postni čas še bolj poveže med se-
boj in s Kristusom!

Alek Zwitter, župnik

dobrodelni koncert - Eno je potrebno 
Župnijska Karitas bo tudi letos 
v sodelovanju s celotnim obče-
stvom 24. marca 2018 ob 15.30 
organizirala dobrodelni koncert 
z naslovom: Eno je potrebno!. 
Koncert je eden od korakov v pri-
pravi na poletni oratorij, ki bo le-
tos posvečen svetniškemu kan-

  

povabilo k postnim

Kaj je oratorij? Je vzgojno pros-
točasno dogajanje, ki poteka v 
slovenskih župnijah in za nekaj 
dni združuje med seboj otroke in 
mlade. Oratorij pomeni molitev,
petje, dramsko igro, katehezo, us-

didatu Frideriku Ireneju Baragi.  



Pridite in se prepustite melodijam 
in navdihu, ki ga bodo z vami delili 
nastopajoči.

Bojan Novak, 
tajnik Župnijske Karitas

Na koncertu, ki ga bodo sooblikova-
li pevci, instrumentalisti, verou-
karji, birmanci, ministranti in 
gostje, bomo zbirali prostovoljne 
prispevke, s katerimi bomo podprli 
poletni oratorij. 

Na koncertu bo ob bližnjem ma-
terinskem dnevu podeljen tudi 
blagoslov materam, očetom in 
vsem prisotnim. 

tvarjalne delavnice in igre. In seve-
da je nepogrešljiv – skupni obed! 

Prešernov dan, 8. febru-
ar je bil idealen dan, da smo se 
zbrali z ministranti in se odpra-
vili na izlet. Šlo nas je dvajset: 16 
ministrantov, trije očetje in jaz. 

vedrilo – sankanje in spuščanje po 
snegu na razne načine. Nekaj mini-
strantov je igralo nogomet pred 
cerkvijo. Ministrant Gašper pa se 
je odločil za izdelovanje ledene 
postelje. Tudi trije očetje, ki so bili 
za spremstvo, so se imeli lepo .

Peter Možina, kaplan

Bogu hvala za ta blagoslovljen in 
prijeten izlet!

Krenili smo iz vasi Smrečje pri 
Rovtah in po približno eni uri hoje 
prispeli na Vrh Svetih Treh Kraljev. 
Tam smo imeli sveto mašo, nato pa 
smo pomalicali. Sledilo je raz-

ministrantski izlet



TOREK / 6. MAREC

PETEK / 2. MAREC

SREDA / 7. MAREC

PETEK / 9. MAREC

TOREK / 13. MAREC

PONEDELJEK / 19. MAREC

PETEK / 23. MAREC

  Prvi petek: dopoldne obhajanje bolnikov po 
     domovih

  Molitev križevega pota (vodijo starši) v cerkvi 
     ob 17.30; tokrat posebej vabljene družine, 
     starši in otroci; po večerni sveti maši sledi   
     adoracija do 24.00    

  Prvi postni nagovor ob 19.00 – Sožitje v družini  
  (dr. Jože Ramovš)

SREDA / 14. MAREC

SOBOTA / 10. MAREC

SOBOTA / 24. MAREC

  Molitev križevega pota (vodijo mladi) v cerkvi
     ob 17.30

Sestanek Župnijske Karitas ob 18.45

Birmanska sobota – srečanje za birmance ob 9.00

Drugi postni nagovor ob 19.00 – Ljubiti Cerkev  
(dr. Alek Zwitter); skupina Knjiga in čaj se
ta mesec pridruži postnemu nagovoru v cerkvi

Srečanje Skupine za žalujoče ob 18.45 v župnijski 
učilnici

Molitev križevega pota (vodi skupina Knjiga in čaj) v 
cerkvi ob 17.30

Sv. Jožef, slovesni praznik, svete maše ob 9.00 in ob 
18.00, v Tomačevem ob 18.00

Molitev križevega pota (vodi ŽPS) v cerkvi ob 17.30

 Pletenje butaric ob 10.00 v veroučnih prostorih; 
   posebej vabljeni otroci in njihovi starši

   Srečanje mladih Ljubljana skupaj ob 19.00 v 
     župniji Ljubljana Vič

PETEK / 16. MAREC

 Praznik Gospodovega oznanjenja (letos praznu-
   jemo dan poprej), svete maše ob 11.00 in
   18.00, v Tomačevem ob 18.00

 Dobrodelni koncert Župnijske Karitas ob 15.30 
   v cerkvi Vseh svetih – Eno je potrebno! z bla-
   goslovom mater in očetov

TOREK / 20. MAREC Tretji postni nagovor ob 19.00 – Grede pa ozna-
njajte! (msgr. dr. Marjan Turnšek)

pričakujemo ...



NEDELJA / 1. APRIL

t
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NEDELJA / 25. MAREC

TOREK / 27. MAREC

ČETRTEK / 29. MAREC

PETEK / 30. MAREC

SOBOTA / 31. MAREC

Spovedno-molitveni večer ob 20.00 kot priložnost 
za dobro pripravo na Veliko noč; pridejo tudi zunanji 
spovedniki
VELIKI ČETRTEK: nova zapoved ljubezni, spomin 
ustanovitve zakramenta svete evharistije in svetega 
mašniškega posvečenja; krizmena maša v stolnici ob 
9.00; slovesna večerna sveta maša ob 19.00, sledi 
bdenje z Jezusom v »ječi«
VELIKI PETEK: spomin Kristusove smrti na križu; ob 
15.00 bo molitev križevega pota po drevoredu; ob 
19.00 vabljeni k slovesnemu bogoslužju v spomin na 
Jezusovo trpljenje
VELIKA SOBOTA: dan molka in molitve, dan Jezusove 
odsotnosti; blagoslov velikonočnega ognja ob 7.00 
pred cerkvijo Vseh svetih; blagoslov velikonočnih 
jedil vsako polno uro, od 10.00 do 17.00, 
v Tomačevem ob 15.30. 
VELIKONOČNA VIGILIJA ob 19.30: najpomembnejše 
bogoslužje vsega cerkvenega leta; letošnji katehu-
meni bodo prejeli zakrament svetega krsta in svete 
birme

NEDELJA / 1. APRIL

PONEDELJEK / 2. APRIL

VELIKA NOČ: Jezusovo vstajenje od mrtvih in zma-
ga nad zlom; vstajenjska procesija ob 7.00 v cerkvi 
Svetega Križa, sledi slovesna sveta maša; slovesne 
svete maše še ob 9.00 in 11.00, v Tomačevem ob 
9.30
VELIKONOČNI PONEDELJEK
Svete maše ob 9.00 in 19.00, v Tomačevem ob 8.00

V noči na cvetno nedeljo, 25. 3., 
premaknemo uro na poletni čas. 
Večerne svete maše bodo od 
takrat dalje ob 19.00.

CVETNA NEDELJA: spomin Jezusovega slovesnega 
prihoda v Jeruzalem; blagoslov zelenja in butaric 
pri vseh sveta mašah. 


