oznanila

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

Župnija
Ljubljana Sveti Križ

april 2018

zakramenti – Božji poljubi
»Nič,

kar sem si žele- se gibljemo in smo.« (Apd, 17,28)
la, se ni izpolnilo – in vse, kar
se je zgodilo, je bilo mnogo Spomnim se, da sem takoj po
boljše kot to, kar sem si želela.« krstu občutila globoko hvaležnost.
Rekla sem si: »To je to!« in v sebi
Ta stavek se mi je pred leti ob ponavljala: »Hvala, hvala, hvaprebiranju knjige Pisma Jožeta la!« Resnično sem hvaležna, da
Plečnika Emiliji Fon globoko usedel sem od takrat naprej lahko tudi
v spomin in prav nič nisem slutila, jaz del te vseobsegajoče ljubezni.
da se bom krstila, in to jaz, ki sem
bila vedno na pol poti med da in Zdaj, eno leto po prejemu
ne. Kot otrok nisem bila krščena, zakramentov na novo odkrivam
pa vendar me je od nekdaj zanima- določene stvari in spoznala sem,
lo vse, kar je povezano s Cerkvijo: da Oče za vsakega izmed nas
njena zgodovina, arhitektura … Od najbolje ve, kaj je zanj dobro.
nekdaj sem bila obkrožena s kris- Da ima v načrtu še mnogo boljše
tjani, jaz pa sem se vedno spraševa- stvari, kot si jih mi sploh upamo
la, kaj imajo oni, česar jaz nimam. zamisliti. Samo čas mu moramo
Pravijo, da so zakramenti Božji poljubi. In kako lepo se jim je
prepustiti! To sem pred enim letom na velikonočno vigilijo na
lastni koži izkusila tudi sama. Pot
do krsta ni bila ravno lahka, vmes
so bila seveda razpotja, dvomi in
predsodki. Eden izmed strahov je
bil med drugim tudi ta, da bom
s krstom izgubila svojo identiteto. Zdaj vidim, kako zelo sem se
motila. S krstom lahko identiteto kvečjemu pridobiš, saj z dušo
in telesom pripadaš Kristusu in v
njem rasteš, »zakaj v njem živimo,

dati in biti potrpežljivi, tako kot
nam On daje čas in je potrpežljiv z
nami. Pravzaprav je Kristus odličen
gradbenik! Najprej želi postaviti
zares trdne temelje, da bo tisto,
kar želi zgraditi v našem življenju,
trdno stalo. Mi pa se vse prevečkrat
pustimo ujeti v kalup lastnih misli
in svoji predstavi o tem, kaj je za
nas sreča. Pa kljub vsemu globoko
v sebi vemo, da je sreča v Njem.
Vesela sem, da lahko pot
nadaljujem kot animatorka pri
katehumenatu in da sem z

letošnjimi
katehumeni
lahko prehodila del poti do prejema zakramentov. Z veseljem bi
tudi jaz ponovila svoj krst, vsako
leto znova! Pa vendar se moramo kot kristjani truditi, da ga obnavljamo vsak dan posebej. Vsak

dan znova moramo obnavljati
Bogu svoj »ja« in se mu prepuščati v njegove varne in ljubeče roke.
Vsem vam želim svobodno Veliko
noč, prežeto s soncem, z nogami
trdno na tleh, a s srcem, usmerjenim k Jezusu.
Tadeja Jereb

adoracija, tiha molitevkaj mi pomeni?
Nadaljujemo z izkušnjami naših župljanov …

Prerok Elija se je v veliki stis-

ki odpravil v puščavo, da bi na
gori Horeb srečal svojega Gospoda. Doživel je vihar, potres in
ogenj, a Gospoda ni bilo v njih.
V viharjih, potresih in ognju, ki
spremljajo naš današnji vsakdan,
ne bomo slišali Gospoda. Tudi
bučna praznovanja so bolj za naše
zunanje čute. Niso zanemarljiva,
saj celo Jezusa srečamo na svatbi v
Kani, kjer je naredil prvi čudež. Ko
pa je hotel moliti, se v duhu srečati
s svojim Očetom, se je umaknil na
samoten kraj. Tudi preroku Eliju je

Bog spregovoril v samoti, v glasu
rahlega šepeta. Zato so minute,
ki jih v tihoti preživim pred Najsvetejšim – pred tem čudežem vseh
čudežev – tisti dragoceni čas, ko mi
moj Gospod in moj Bog spregovori v najbolj skritem kotičku mojega srca. Le prisluhniti mu moram,
kajti njegova govorica je rahel
šepet Njega, ki me ljubi takega,
kakršen sem. Njegov glas je vztrajen in zahteven, vendar me krepča,
tako kakor je krepčal Elija in Jezusa;
kajti tudi moja pot je dolga in brez
Božjega kruha bi jo težko zmogel.
Ivan Mohar

Pred Najsvetejše prihajam različno
razpoložena – vesela, potrta, raztresena …, zato se skušam najprej
malo umiriti in se postaviti v njegovo navzočnost. Ko je srce vsaj malo
pripravljeno, Gospoda pozdravim
in ga začnem slaviti, se mu zahvaljevati za vse, kar sem in kar
imam, tudi za križe in težave. Potem utihnem in ga prosim, naj mi
kaj pove. Gospod včasih tudi molči,
zato ostajam pred Njim v tiši-

ni in počivam v njegovi navzočnosti. V tem stanju želim ostati čim
dlje. Takrat se mu izročam sama,
izročim mu vse, ki jih nosim v
srcu: bližnje, prijatelje, tiste, ki
prosijo, da molim zanje, duhovnike, Cerkev, trpeče, zapuščene,
bolne, domovino ožjo in širšo in
voditelje narodov … Moja najljubša molitev pred Najsvetejšim
pa so vzkliki litanij Srca Jezusovega.
Erna Berčan

komorni zbor Ljubljanski
madrigalisti in Šaleški
akademski pevski zbor
Začetki

mešanega komornega zbora Ljubljanski madrigalisti segajo v leto 1991. Pevce je v
vokalno zasedbo povezalo veselje do petja, izkušnje ter energija,
da se kot zbor spopadejo z novimi in zahtevnejšimi izzivi. Pod
taktirko umetniškega vodje Matjaža Ščeka so tako prodrli na sam
vrh slovenske zborovske glasbe.
Od leta 2014 zbor vodi Primož
Malavašič. Ljubitelji vokalne glasbe
ga poznajo po vodenju priznanih
vokalnih zasedb kot sta PAZ Vinko

Vodopivec in Komorni zbor Krog,
s katerima je dosegel vidne uspehe. Svoje bogate glasbene izkušnje je združil z zagnanostjo in energijo pomlajene zasedbe Ljubljanskih madrigalistov v
skupni želji po nadaljnjem ustvarjanju kvalitetne zborovske glasbe.
Šaleški akademski pevski zbor
(ŠAPZ) od ustanovitve leta 1999
vodi pedagoginja in zborovska dirigentka Danica Pirečnik. Zbor že
od svojega nastanka sodi med najodmevnejše oblikovalce sodobne-

ga slovenskega zborovskega petja, ne samo po izvajalski usmerjenosti, ampak predvsem po prepoznavnosti visoke programske in
interpretativne ravni. Repertoar
zbora sestavljajo skladbe vseh
glasbenozgodovinskih stilnih obdobij, posebno pozornost pa

posvečajo sodobni zborovski literaturi, predvsem domači, ki ni
usmerjena v popularne in komercialne vode.
Oba zbora bosta v naši župniji
nastopila v sredo, 4. aprila 2018
ob 19.30, v cerkvi Vseh svetih.
Vabljeni!
Maja Stepan

knjiga in čaj
V

mesecu aprilu beremo knjigo Božja previdnost, katere avtorja sta Jean-Baptiste Saint-Jure in
Claude La Colombiere.

ki bi skrbel za njeno prihodnost,
imela je le izkušnjo nedeljnice.
V življenju tudi ni izkusila, da jo
ima rad in da je njen Stvarnik in
Rešitelj. Bolj je verjela in zaupala
Imam prijateljico Tadejo, ki ji je vedeževalki. Vedeževalkine misvedeževalka že zgodaj napoveda- li je večkrat širila tudi v družbi
la, da bo umrla pri 50 letih. Moja najinih drugih prijateljic. Nekega
prijateljica ji je seveda verjela in dne sva z eno od prijateljic imeje zato ves čas pripovedovala, da li dovolj novic o napovedi njene
ne bo dolgo živela in da bo umrla, smrti. Pošteno sva jo vzeli v roke
ko bo stara 50 let. Seveda se to ni in jo okregali. Povedali sva ji, naj
zgodilo.
nikar ne verjame vedeževalkam
Tadeja je zdaj stara že prek 60 in naj si misel o svoji smrti izbije
let in je še kako živa. Je kršče- iz glave. Večkrat sem jo tudi pona in zahaja tudi v cerkev. Svojih vabila v cerkev in ji priposkrbi in negotovosti ni zaupala vedovala o Bogu. Začuda je prististemu, ki jo ima najbolj rad in ki luhnila. Sčasoma ni več omenjala
edini pozna njeno prihodnost, tj. letnice svoje smrti.
Gospodu. Gospod je bil zanjo nekdo, s katerim pravzaprav ni ime- Bog ji je naklonil milost, da je izla osebne izkušnje. Bog ni bil tisti, kusila, da obstaja Božja milost

in Božja previdnost. Vedeževanje je postalo nepomembno.
Resnica je samo ena in pozna jo edino Gospod. Zaupaj-

mo mu. Sodelujmo z njegovo milostjo. Samo Gospod
pozna prihodnost. Prepustimo jo torej Božji previdnosti …
Zdenka Sušec

pridi Sveti Duh ...
»Zelo moder je, kdor ni vihrav v svojih delih, a se tudi ne drži

trmasto svoje misli. Modrost je tudi, da ne verjameš vsake besede
in da ne razneseš takoj, kar slišiš ali si misliš.« (Tomaž Kempčan)
Gospod, kakšne načrte imaš z menoj?
Potrebujem tvoj (na)svèt,
Poklical si me, naj grem na pot,
toda poti je veliko ...
Potrebujem tvoj (na)svèt,
da izberem pravo.
(po M. Čuk, revija Ognjišče)
Pridi, Sveti Duh in razlij svoje
darove – modrost, umnost, dar svèta, dar moči, vednost, pobožnost,
strah božji – na naše birmance,
naj jih spremljajo v življenju. Papež
Frančišek je nekoč rekel birmancem,
da so darovi Duha čudovite stvarnosti, ki jim omogočajo, da se oblikujejo kot kristjani, da živijo evangelij in so aktivni člani skupnosti.
22. aprila bomo v župniji ime-

li velik župnijski praznik, saj bo
27 birmancev prejelo zakrament
svete birme. Nanjo se pripravljajo
že dve leti. Birmovalec bo upokojeni ljubljanski nadškof msgr. dr.
Anton Stres. Prvo srečanje z njim
bodo birmanci imeli 17. 4. 2018.
Podprimo naše birmance z molitvijo! Lepo povabljeni tudi na sveto birmo.
Alenka Brovč

pričakujemo ...
NEDELJA / 1. APRIL

PONEDELJEK / 2. APRIL
PON. – PET. / 2. – 6. APRIL
SREDA / 4. APRIL

PETEK / 6. APRIL
TOREK / 10. APRIL
PET. – NED. / 13. – 15. APRIL
NEDELJA / 15. APRIL
TOREK / 17. APRIL
SREDA / 18. APRIL
SOBOTA / 21. APRIL
NEDELJA / 22. APRIL

VELIKA NOČ: Jezusovo vstajenje od mrtvih in zmaga
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
Velikonočne veroučne počitnice
Sestanek Župnijske Karitas ob 19.45
Koncert komornega zbora Ljubljanskih madrigalistov in Šaleškega akademskega pevskega zbora ob
19.30 v Cerkvi vseh svetih
Prvi petek: dopoldne obhajanje bolnikov po
domovih
Adoracija od 20.00 do 24.00. Vabljeni vsi!
Knjiga in čaj ob 19.45 v župnijski knjižnici
Duhovne vaje za birmance v Šmarjeti
Dekanijska molitev za duhovne poklice na
Brezjah ob 15.00, sveta maša ob 16.00
Srečanje ŽPS ob 19.00
Ob 18.00 srečanje škofa Antona Stresa z birmanci
Sestanek katehetov ob 19.30
Medgeneracijsko srečanje v učilnici ob 11.45 (po sveti
maši). Povabljeni vsi, vseh starosti!
Slovesnost prejema zakramenta svete birme za naše
birmance ob 11.00
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URNIK SVETIH MAŠ:
NEDELJA: 7.30, 9.00, 11.00
Tomačevo: 8.00
SOBOTE: 11.00 in 19.00
DELAVNIKI: 7.30 in 19.00

SPREJEM V
ŽUPNIJSKI
PISARNI:
ponedeljek, torek,
četrtek in petek
od 8.30 do 9.30 in
od 17.00 do 17.45

