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



predstavitev novomašnika
Tomaža Kunaverja

Naj se na kratko predstavim. 
Sem Tomaž Kunaver iz župnije Sve-
ti Križ, diakon, posvečen v Trstu za 
Tržaško škofijo, kmalu pa bom, če 
Bog da, tudi duhovnik svete ka-
toliške Cerkve.

Moj poklic je dozoreval dolgo časa, 
zato sem tudi v semenišče vsto-
pil šele s 26 leti, po zaključenem 
študiju informatike v Ljubljani. 

To, da bom postal duhovnik, si 
pravzaprav nisem nikoli pred-
stavljal. Željo posvetiti svoje živ-
ljenje Bogu sem na nek način čutil 
že v srednji šoli, a nikoli v smislu 
duhovništva. Zmeraj me je sprem-
ljala misel, da ima življenje smi-
sel samo, če ga živim z Bogom, če 
ga na nek način posvetim Njemu. 
Vendar nikoli nisem razumel, 
na kakšen način bi to lahko sto-
ril. Moj poklic je tesno povezan z 
neokatehumensko potjo, na kate-
ro sem stopil po resni krizi, ki sem 
jo preživel v srednji šoli, ko se mi 
je zdelo, da je Bog nekje daleč. Na 
katehezah Poti sem prvič jasno
slišal, da krščanstvo ni nek mora-

lizem ali religija v klasičnem smis-
lu. Bog od nas ne zahteva niče-
sar. Želi nam samo dati. In to, kar 
nam želi dati, je največ, kar lahko 
prejmemo: popolno ljubezen, Boga 
samega. To je bil tudi odgovor na 
mojo krizo. Božje ljubezni in nak-
lonjenosti mi namreč ni potrebno 
zaslužiti, kot sem to dolgo časa 
mislil. Bog me ne ljubi, ko sem jaz 
dober, ampak me ljubi vselej, brez-
plačno, brez da bi si jaz to zaslužil z 
dobrimi deli, z zglednim moralnim 



življenjem. To je bila novica, ki sem 
jo slišal na katehezah: da nas Bog 
ljubi takšne, kakršne smo, grešni-
ke, in da njegova ljubezen ni pogo-
jena z našim ravnanjem. Od nas 
je odvisno le, če želimo sprejeti ta 
njegov brezplačen dar ali pa ne.
V času študija informatike sem na 
Poti obiskoval tudi center za pok-
lice, ki je služil mladim fantom, ki 
so še v fazi razločevanja. Na pobu-
do katehistov, ki so me spremljali, 
sem začel redno moliti, da bi videl, 
kakšna je Božja volja za moje živ-
ljenje. In takrat so se začele doga-
jati stvari, ki jih od začetka nisem 
dobro razumel, kasneje pa sem 
spoznal, da mi je Bog po tistih 
dogodkih govoril. Tako sem lah-
ko oktobra 2010 z gotovostjo, da 
me Bog kliče, vstopil v semenišče 
v Trstu, kamor sem bil dodeljen.

Po sedmih letih formacije v med-
narodnem misijonskem semenišču 
Redemptoris Mater sem bil no-
vembra lansko leto posvečen v 
diakona. Glede na to, da je naša 
formacija misijonarskega znača-
ja, imamo možnost po nekaj letih 
služenja v škofiji zaprositi, da nas 
škof pusti v misijon. Naš misijon 
ni (le) Afrika ali podobne dežele, 
katerim pridajamo pridevnik 
»misijonarske«, ampak pred-
vsem Evropa, ki ima potrebo 
po »novi evangelizaciji«, kot jo

Lahko rečem, da Bog zares iz-
bira po kriterijih, ki so drugačni 
od naših. Glede na to, da sem bil 
zmeraj računalničar, se mi je zdelo, 
da je misijonarska karizma nekaj, 
kar me popolnoma presega. Ven-
dar sem (šele po letih) videl prav 
v tem znamenje izvolitve: »Niste 
vi mene izvolili, ampak sem jaz vas 
izvolil in vas postavil, da greste in 
obrodite sad in da vaš sad ostane.«

Danes, po vseh letih priprave na 
duhovništvo, lahko rečem, da je bil 
Bog zvest in da je On vodil moje živ-
ljenje do te točke. Vsem župljanom, 
ki me poznate in ste zame mo-
lili v tem času, se lepo zahvalju-
jem za molitve. Priporočam pa se 
vam še za vnaprej. Spomnite se 
kdaj pa kdaj name v kakšni molit-
vi, predvsem v času priprave na 
duhovniško posvečenje, ki bo v 
Trstu, 2. junija letos. Hvala in Bog 
vas blagoslovi!

Tomaž Kunaver

Tomaž bo obhajal svojo novo 
mašo v naši župniji 17. junija 2018. 
Veselimo se tega pogumnega in 
lepega koraka in spremljamo nje-
ga in vse novomašnike v molitvi!

imenuje sveti papež Janez Pavel ll.



najlepši dan ... prvo ohajilo

Bodi pozdravljen, zlati moj dan!
Duši pripravljen rajski je stan.
K angelski mizi prvikrat grem, 
v srce prejeti Jezusa smem.

Jezus, posveti moje telo,
tempelj izvoljen zate naj bo.
Z mano ostani, milost mi daj,
varuj me greha, vodi me v raj.

Uvajanje v krščansko življenje 
po prejemu svetega krsta doseže 
svojo polnost v obhajanju presve-
te evharistije. Kristus nam je kot 
oporoko ljubezni dal v hrano svoje 
telo in v pijačo svojo kri. On sam 
živi med nami pod podobo kruha 
in vina, ki ju darujemo nebeškemu 
Očetu in izpolnjujemo njego-
vo naročilo, ki ga je dal pri zadnji 
večerji: To delajte v moj spomin.

Tako se v tretjem razredu 30 naših 
otrok še posebej pripravlja najprej 
na zakrament svete spovedi in 
nato na prejem zakramenta sve-
te evharistije ali svetega obhajila. 
Njihovo gorečnost smo spozna-
li že na dobrodelnem koncertu 
Eno je potrebno, ko so nam z vso 
svojo otroško prisrčnostjo pri-
pravili svojo predstavo svete maše.
Prepričani smo, da so s svojim 

otroškim dojemanjem spoznali, 
da je pod podobo hostije navzoč  
živi Jezus in da vanj verujejo. Zah-
vala za to gre tudi našemu kapla-
nu Petru, ki jim ves čas z zgledom, 
požrtvovalnostjo in molitvijo stoji 
ob strani in jim posveča svoj čas. 
Boglonaj tudi katehetom, ki so jih 
spremljali na njihovi poti do tukaj.

Z iskreno željo, da bi se jim dan 
prvega svetega obhajila vtisnil v 
njihov najlepši spomin, jih podpri-
mo z molitvijo. Naj spoznajo, da je 
Jezus obiskal prav njih, da je prišel 
v njihovo srce. Da se zdaj začenja 
za njih novo obdobje. Naj bo to 
veselje prvega obhajila začetek 
prijateljstva z Jezusom, ki bo tra-
jalo vse življenje. Začetek skupne 
poti, ki jo bodo prehodili skupaj 
z Jezusom. Kajti z Jezusom pos-
tane pot varna in življenje srečno.



Slovesnost prvega Svetega obhajila bo v nedeljo, 13. maja, pri sveti maši 
ob 9. uri. Pridite, veselimo se skupaj!

Dunja Gumilar

povabilo k šmarnicam
Otroke in odrasle vabimo k 
šmarnicam, ki bodo primerne in 
zanimive za vse starosti. Spozna-
vali bomo življenjsko pot naše-
ga misijonarja in škofa, Friderika 
Ireneja Baraga. Njegova požrtvo-
valna predanost Bogu nam je vsem 
lahko v zgled in vzpodbudo tudi 
danes; prav tako njegova skrb 
za takrat močno odrinjene In-
dijance. Kako je odkril svoj poklic?
Kako se je boril, da bi jim prinašal 

upanje in jih pridobil za Kristusa? 
Kako jim je tudi pomagal ohranjati 
njihovo istovetnost (spisal je nji-
hov slovar) in dostojanstvo pred 
tistimi belci, ki so jih želeli le iz-
koriščati? Vas zanimajo odgovori?
V času šmarnic, torej ves mesec 
maj, bodo večerne svete maše 
ob 19.00. Maši bodo sledile igre 
za otroke . Tudi ob nedeljah bodo 
šmarnice ob 18.00 (brez svete 
maše), zatem sledijo igre za otroke.





knjiga in čaj: Očetova senca
Jan Dobraczyński: Očetova sen-
ca je knjiga, o kateri se bomo pogo-
varjali v mesecu maju. To je novo-
zavezna zgodba o svetem Jožefu v 
sodobni preobleki. Napisana je z 
vidika perspektive mladega Jožefa. 
To je najuspešnejši roman omen-
jenega poljskega pisatelja, ki ga je 
spisal na podlagi svetopisemskega 
besedila, apokrifnih spisov in bo-
gate krščanske tradicije. 

Živimo v zgodbah, zato ljubimo 
zgodbe. »Vsak človek je zase svet, 
čuden, svetal in lep kot zvezda na 
nebu,« je v eni od svojih pesmi 
zapisal pokojni pesnik Tone Pavček. 
Vsak človek je zgodba zase. In zgod-

Tokrat je pred nami tihi lik svete-
ga Jožefa. Veliko nas lahko nauči. 
Njegovo svetopisemsko zgodbo 
poznamo. To je bil skromen mož, 
Jezusov očim, Božji služabnik. 
Težko si predstavljamo, kakšne 
notranje boje je doživljal, ko je 
izvedel, da je njegova zaročen-
ka noseča, ali pa, ko je sprejel 
vlogo Jezusovega očeta, čeprav 
ni bil njegov pravi oče. Težko 
si predstavljamo, kaj je doži-
vljal, ko je izvedel, da otrok, ki
ga njegova zaročenka Marija nosi 
pod srcem ni navaden otrok, am-
pak sam Bog. Kako je sprejemal, 
da Marija ni običajna žena kot 
vse druge? Kaj se je dogajalo v 
Mariji, ko je gledala Jožefa, ko še 
ničesar ni vedel o Božjem načrtu?  
Nam je Jožefova zgodba znana, 
ker se je že zgodila, njemu pa ni 
bila, ker jo je doživljal. Tudi, če jo 
poznamo, ji ponovno prisluhni-
mo, na nov, svež način. Mogoče se 
nam bo v romanu odstrlo nekaj, 
česar še ne vemo in kar nam bo 
spremenilo pogled na življenje.

be lahko pripovedujemo na mno-
go načinov …

Hodite v veselju in berite zgodbe, 
ki nas nahranijo. Blagoslov vsem.

 Zdenka Sušec



izlet za sodelavce

Dragi vsi, ki na kakršen koli 
način sodelujete in pomagate pri 
delovanju župnije, pomladni dnevi 
so v polnem teku in čas je, da se 
znova srečamo in preživimo dan 
ob druženju, pogovoru in novih 
spoznanjih. Odpravili se bomo na 
»izlet za sodelavce«, ki ga bomo 
izvedli v soboto, 19. 5. 2018.
Podali se bomo na Tolminsko in 
obiskali zanimive kraje in ljudi.

Pred župniščem se zberemo ob 
7.00, odhod iz Ljubljane je ob 7.15. 

PROGRAM

Odpravili se bomo v prvo slovensko 
ekološko vas Čadrg nad Tolminom, 
ki leži v Triglavskem narodnem 
parku, obdana z gorami. Tam bomo 
obiskali komuno za zdravljenje 
odvisnosti »Skupnost Srečanje« in 
se seznanili z življenjem in delom 
mladih v tej skupnosti. Sledilo bo 
domače kosilo na ekološki kmetiji 

Zaradi organizacije izleta vas pro-
sim, da se čimprej prijavite (do 
15. 5. 2018 oziroma do zapol-
nitve prostih mest) na elektronski 
naslov: zupnija.lj-zale@rkc.si ali 
po telefonu: 041 691 071 (Bojan 
Novak). Prijavite se lahko tudi v 
času uradnih ur v župnijski pisarni. 
Svetujemo primerno obutev (po-
hodni, športni čevlji). S seboj 
vzemite tudi pijačo ter kakšen pri-
grizek.

»Pri Lovrču« in ogled vaške sir-
arne, ki deluje na prav poseben 
način. Po kosilu bomo šli na Ja-
vorco. Do tja je iz Zatolmina prib-
ližno 20 minut počasne hoje. Tam 
si bomo ogledali cerkev (organi-
zirano bo tudi vodenje po cerkvi). 
Izlet bomo zaključili s sveto mašo. 
V Ljubljano se bomo vrnili okoli 
20. ure. 

Veselim se srečanja z vami!
Alek Zwitter, župnik



poletno romanje
v Paray le monial

Lepo vabljeni na poletno teden-
sko romanje in duhovne vaje v Paray 
Le Monial v Franciji (30. 7.–6. 8. 
2018). V tem mestu je Jezus pokazal 
svoje srce in še vedno daje spozna-
ti svojo ljubezen do vsakogar. Ve-
liko ljudi tu prejme ali prenovi svo-
jo vero, najde novo upanje, globlji 
mir, Njegovo bližino in odpuščanje. 

Odhod bo 30. julija zjutraj, vrnili se 
bomo 6. avgusta v jutranjih urah. 
Prvo noč bomo prespali v bližini 
Annecyja, čudovitega francoske-
ga mesteca ob jezeru, kjer je živel 
in deloval sveti Frančišek Saleški. 

Nato se bomo udeležili vodenega 
programa duhovnega poletnega 
srečanja v Paray Le Monialu, med-
narodnem romarskem kraju. Pro-
gram bo prevajan v slovenščino. 
Za nastanitev v preprostih pogojih 
(šotorih) in za hrano je poskrblje-
no. Cena romanja: 325 EUR. 
Več informacij na :
www.skupnost-emanuel.si ali na 
040 505 270. 

Spoznali bomo tega svetnika, ki je 
zgled poguma in blagosti obenem.

Vabljeni vsi, ki želite poglobiti vero!

Helena Reberc

zahvala ob koncertu
Eno je potrebno

Župnijska Karitas se zahvaljuje 
vsem sodelujočim pevcem, recita-
torjem, inštrumentalistom, kate-
hetom, veroučencem in seveda, 
vam, dragi župljani, za sodelovanje 
na dobrodelnem koncertu, ki je po
tekal 24. 3. 2018 v župnijski cerkvi

Za mlade in oratorij smo zbrali 
753,85 EUR. Iskrena hvala in Bog 
povrni.

Ob letu osorej pa – nasvidenje!

Vseh svetih.

Člani ŽK Ljubljana – Sv. Križ





                      

pričakujemo ...
TOREK / 1. MAJ

PETEK / 4.MAJ

NEDELJA / 6. MAJ

NEDELJA / 13. MAJ

SOBOTA / 19. MAJ

Adoracija od 20.00 do 24.00; vabljeni vsi

Praznik Svetega Jožefa, delavca; sveti maši 
ob 9.00 in 19.00
Pričetek šmarnic ob 19.00 v cerkvi Vseh svetih; 
po šmarnicah so vse dni v maju igre za otroke in 
mladino na župnijskem dvorišču; šmarnice bodo 
vsak dan tudi v tomačevski cerkvi ob 19.00

SREDA / 9. MAJ

ČETRTEK / 10. MAJ

TOREK / 8. MAJ Knjiga in čaj ob 19.45; brali bomo knjigo Jan Do-
braczyński: Očetova senca

Sv. maša ob godu svetega Florijana, zavetnika 
gasilcev, ob 8.00 v Tomačevem; posebej lepo 
povabljeni gasilci; po sveti maši pogostitev na 
dvorišču gasilskega doma

Sestanek Župnijske Karitas ob 19.45

Prvi petek: dopoldne obhajanje bolnikov po 
domovih

PETEK / 18. MAJ

Gospodov vnebohod, slovesni praznik, svete 
maše ob 9.00 in 19.00, v Tomačevem ob 18.00

Praznik prvega svetega obhajila pri sveti maši 
ob 9.00

Večer za mlade – Ljubljana skupaj – ob 20.00 v 
Zavodu sv. Stanislava: slavilna molitev, adoracija, 
koncert

Izlet s sodelavci župnije na Tolminsko; zberemo se 
ob 7.00 zjutraj pred župniščem

Sestanek ŽPS ob 20.00



                      

Sv. Rešnje Telo in Kri, slovesni praznik; sve-
te maše ob 9.00 in 19.00, v Tomačevem ob 
18.00; po večerni sveti maši bo procesija z 
Najsvetejšim; otroci prinesejo s seboj v košar-
icah drobno cvetje, ki ga bodo posipali pred 
Jezusom

Praznik binkošti – prihod Sv. Duha nad apostole

Medgeneracijsko srečanje v učilnici ob 11.45 
(po sveti maši); povabljeni vsi, vseh starosti

Adoracija od 20.00 do 24.00; vabljeni vsi

Prvi petek: dopoldne obhajanje bolnikov po do-
movih

Mašniško posvečenje našega župljana 
Tomaža Kunaverja v Trstu

Praznovanje obletnice posvetitve cerkve Vseh sve-
tih; po vseh dopoldanskih svetih mašah prija-
teljsko druženje ob pecivu in pijači

Zaključek veroučnega leta s podelitvijo 
spričeval in s piknikom  za družine; začnemo 
s sveto mašo ob 11.00, nadaljujemo s 
pogostitvijo in igrami za otroke

SOBOTA / 26. MAJ

ČETRTEK / 31. MAJ

PETEK / 1. JUNIJ

SOBOTA / 2. JUNIJ

SOBOTA / 27. MAJ

NEDELJA / 20. MAJ
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