oznanila

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

Župnija
Ljubljana Sveti Križ

junij - julij - avgust 2018

z Jezusom na potep
V sebi še vedno nosim spomin

Prihaja poletni čas, ki v nas vzbuja prijetne občutke. Pred nami
so počitnice, dopust, ki jih bomo
preživeli s tistimi, s katerimi si želimo. Odnosi so bolj sproščeni in
praviloma je v tem času manj skrbi.
Zaslužni papež Benedikt je zapisal,
da so počitnice tudi dragocena
priložnost za preživljanje več časa
z družino, srečevanje s sorodniki
in prijatelji. Da se torej nameni več
časa tistim človeškim odnosom,
ki se jim zaradi vsakodnevnih obveznosti ni mogoče posvečati tako,
kot bi morali v preostalem delu
leta.

iz otroštva in mladosti, da po
slovesnem prazniku sv. Rešnjega
telesa in krvi počasi prihaja čas
umiritve. Za šolarja je to pomenilo, da v šoli ni bilo več tako stresno,
manj je bilo predvidenih preverjanj znanja, popoldnevi in večeri
so bili toplejši, daljši in svetlejši,
druženje s prijatelji po večernih
svetih mašah pa bolj sproščeno.
Pogovarjali smo se tudi o tem, kako
bomo to poletje preživeli počitnice, ali se bomo udeležili nočnega
peš romanja mladih na Brezje, koliko časa bo kdo opravljal poletno
delo, kaj bomo skupaj navihanega
Po čem se mi kot kristjani razlikuušpičili na župnijskih počitnicah za
jemo od drugih, ko smo na počitmlade …
nicah? Verujemo, da nikjer nismo
nikoli sami, da je On vedno z nami.
Zadnjih nekaj let pa se mi vse bolj
Vendar, ali povabimo Gospoda in
zdi, da po prazniku sv. Rešnjega
negujemo odnos z Njim tudi na
telesa in krvi manjka ta umiritev.
počitnicah?
Družba, v kateri živimo in jo tudi
sami oblikujemo, nas pogosto po- Priložnosti je veliko. Ko se do zadganja v dir. Hitimo drug mimo dru- njega kotička napolnjenim avtom
gega, ne opazimo potreb, veselja odpravimo na pot z družino – imaali stiske svojega bližnjega, morda mo še kaj prostora in časa za Jecelo svojih najbližjih. Morda se v zusa? Poleg gore knjig, ki smo jih
tem diru celo sami ne prepozna- nabrali v knjižnici, si morda izberimo. Ne vemo več, kdo smo, kaj in mo še kakšno, ki bo nahranila našo
koga potrebujemo. Ali sploh Koga dušo. Na poti se ponudijo mnoge
potrebujemo?
priložnosti za srečevanje s popol-

nimi tujci. In ko se pogovarjamo
z njimi, jim zmoremo in upamo
povedati, da je Jezus naš prijatelj?
Življenje po veri ni vezano na koledar šolskega leta, ampak mora
postati del našega vsakdanjega
življenja.
Povabimo Jezusa, da gre z nami na
morje. Ko smo v hribih in zremo
v dolino – dvignimo svoj pogled

k Njemu in se zahvalimo za lepoto stvarstva. Naj bo z nami v tišini
sobe ali na kolesarskem izletu ...
Na dopustu pa ne pozabimo še na
duhovno okrepčilo – sveto mašo.
Naj se v času dopustov in počitnic
v vas pogosto sliši klic: »Jezus, pejva na potep!«.
Primož Brovč

rana sočloveka:
Ekonomija in medsebojni odnosi

V mesecu juniju bo še zadnje

srečanje skupine Knjiga in čaj pred
poletnimi počitnicami. Pogovarjali
se bomo o knjigi Rana sočloveka s
podnaslovom Ekonomija in medsebojni odnosi, avtorja Luigija Brunija. Za nastanek knjige sta zaslužna
dva navdiha, svetopisemska podoba in intuicija, podoba Jakobovega
boja z angelom iz Geneze, starozavezne Knjige stvarjenja, in z njo
povezana intuicija o neločljivi vezi
med »rano« in »blagoslovom«.
S trpljenjem namreč izgubljamo
nadzor nad seboj in drugimi. Naši
odnosi se vse bolj osredotočajo
na zunanjo privlačnost in status.

Tudi kristjani in krščanske družine
danes živimo po vzorcu reklam in
miselnosti tega sveta. Pomemben nam je lasten izgled, denar,
položaj v družbi. Pomembno je,
kdo smo in kaj bodo postali naši
otroci. Zelo nas skrbi zase in za prihodnost. Svet se vrtoglavo razvija
in vse bolj nanj vpliva ekonomija.
Živimo v svetu, kjer človeški odnosi postajajo vse bolj materialni.
Današnji človek odnos z bližnjim
velikokrat doživlja zgolj kot blagovno menjavo – daš, dam. Ozračje medsebojnih odnosov se
je zelo ohladilo. Ne želimo se več
darovati in iz ljubezni umirati za

svoje bližnje. Ljubezen ni zastonj.
Ni več agape, kar pomeni darovanjska ljubezen. Tista ljubezen,
zaradi katere se kristjan iz ljubezni
do drugega pusti pribiti na križ,
tako kot nam je to pokazal Jezus.
Postaja tudi vse manj prijateljska.
Zapiramo se v svoje svetove. Nihče
ne želi trpeti. Bojimo se trpljenja.

V knjigi Rana sočloveka bo zato
vsak bralec, ki je zaskrbljen zaradi razvoja družbe in prihodnosti, našel marsikatero koristno iztočnico. Knjiga, kot pravi avtor, ne
podpira nobenega poziva k boju
proti tržnemu gospodarstvu niti h
graditvi družbe brez mehanizmov
prostega trga. Mnenja pa je, obstaja določena kritična točka, nekakšen mejni prag, onkraj katerega
anonimni tržni odnosi povzročajo
anomijo, osamljenost in izgubo
poistovetenjskih vezi z drugimi.
Vedno bolj me navdaja občutek, da
so bogate zahodne družbe ta prag
že prestopile in zato že doživljajo
zamejevanje območja humanega.
Povabljeni k branju. Srečamo se
v župnijski knjižnici, drugi torek v
juniju, po večerni sveti maši.
Zdenka Sušec

nova maša - blagoslov
in priložnost za družino, župnijo in Cerkev

V današnjem svetu moraš biti

pogumen, da stopiš na pot za Kristusom, da postaneš njegov učenec,
pričevalec in Njegov duhovnik.
Nova maša našega župljana
Tomaža Kunaverja se hitro približuje. In tako si lahko kot župljan
ali pa kot celotno župnijsko občestvo zastavimo vprašanje, kako blizu
ali daleč na poti smo do Kristusa mi sami. Koliko sem se jaz pripravljen odreči lastnemu udobju in
»iti ven« ter se truditi in »metati
mreže in biti ribič ljudi«?
Gospod trka na naša srca in nas
vabi, da gremo tudi mi na pot in
obrodimo sadove, ki ostanejo večno. Materialne dobrine so minljive. Zato vas spodbujamo, da se
skupaj pripravimo na slovesnost
nove maše, ki bo v nedeljo, 17.
junija, ob 10.00.

po večerni sveti maši, pa bodo
slovesne Lavretanske litanije Matere Božje in sproščeni pogovorni večer z novomašnikom.
Kako je lahko nova maša priložnost
za družino? Pogovorimo se med
seboj in pojasnimo otrokom, kako
dragocen dar je duhovnik za družbo, v kateri živimo. In kako težko je
v hrupu, ki je okoli nas, prepoznati
in slišati Gospodov klic, se mu odzvati in se odločiti za duhovni ali
redovni poklic.
Župnija, ki moli in kliče k Bogu, je
živa župnija. In med župljani se
stke nevidna duhovna in prijateljska vez. Tako pridemo do spoznanja, da je edina mogoča pot tista,
prek katere skupaj zremo Vanj in
se zahvaljujemo za prejete milosti
in prosimo za blagoslov naših misli, besed in dejanj.

Duhovni del priprave je vsakodnevNaj bo čas, ki prihaja, čas veselja,
na molitev za novomašnika Tomaža
praznovanja in hvaležnosti Bogu
in devetdnevnica pred obhajanjem
za novomašnika Tomaža!
nove maše. Na predvečer obhajanja nove maše, v soboto, 16. junija

povabilo na oratorij 2018 Eno je potrebno!
V zadnjem tednu poletnih poči-

Starše in dobrotnike vzpodbutnic (27. 8.–31. 8. 2018) za otroke jamo, da prijavite svoje otroke
spet pripravljamo oratorij. Letos ga ter jim omogočite razigran zadnji
bomo preživeli v družbi našega ve- teden počitnic.
likega misijonarja Friderika Ireneja
Vabimo vse, da nam pomagate s
Baraga, ki smo ga lahko spoznavali
sponzorskimi darovi ali pomočjo
in morda tudi vzljubili med letošpri strežbi otrok v tednu oratonjimi šmarnicami. Komu ne bi prirarija. Za informacije se obrnite na
sel k srcu Slovenec, ki je pomagal in
župnijsko pisarno ali kaplana Pereševal severnoameriške Indijance
tra Možino.
pred suženjstvom in nasiljem, ki jim
je ponudil svobodo, ki jo prinaša Zloženke s prijavnico bodo kmalu
Kristus, in se trudil krepiti njihovo na voljo, več informacij (vključdostojanstvo in etnično istovet- no s prijavnico) pa že najdete na
nost?
župnijski spletni strani.
Lepo vabljeni otroci od 5 do 14 let,
da se nam pridružite na poti dogodivščin in veselja.

Oratorijski animatorji

pričakujemo ...
PETEK / 1. JUNIJ

SOBOTA / 2. JUNIJ

Prvi petek: dopoldne obhajanje bolnikov po
domovih
Adoracija od 20.00 do 24.00; vabljeni vsi!
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
Mašniško posvečenje našega župljana
Tomaža Kunaverja v Trstu ob 17.00

NEDELJA / 3. JUNIJ Srečanje članov župnijske Karitas po sveti maši
ob 9.00

PETEK / 8. JUNIJ Srce Jezusovo, slovesni praznik; svete maše ob
9.00 in 19.00

TOREK / 12. JUNIJ Knjiga in čaj ob 19.45; brali bomo knjigo Luigija
Brunija: Rana sočloveka

SOBOTA / 16. JUNIJ Večer z novomašnikom Tomažem Kunaverjem in molitev zanj ob 19.45

NEDELJA / 17. JUNIJ Slovesnost nove maše Tomaža Kunaverja ob
10.00, sledi skupno župnijsko kosilo za vse

NEDELJA / 24. JUNIJ Rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik; svete
maše po nedeljskem urniku

PONEDELJEK / 25. JUNIJ Dan državnosti – molimo za našo domovino!
PETEK / 29. JUNIJ Sveta Peter in Pavel, slovesni praznik; mašniška

posvečenja letošnjih novomašnikov v ljubljanski stolnici ob 9.00; zjutraj pri nas ni svete maše,
večerna sveta maša ob 19.00

ČETRTEK / 5. JULIJ Sveta Ciril in Metod, slovanska apostola in sozavetnika Evrope, slovesni praznik; večerna sveta
maša ob 19.00

PETEK/ 6. JULIJ Prvi petek: dopoldne obhajanje bolnikov po domovih

PETEK/ 20. JULIJ Sveta Marjeta Antiohijska, mučenka; sveta maša
ob 18.00 v Tomačevem

NEDELJA/ 22. JULIJ Krištofova nedelja – po svetih mašah sledi bla-

goslov vozil; žegnanjska nedelja ob godu svete
Marjete s sveto mašo ob 8.00 v Tomačevem; sledi pogostitev pred cerkvijo

PETEK/ 3. AVGUST Prvi petek: dopoldne obhajanje bolnikov po
domovih

SREDA/ 15. AVGUST MARIJINO VNEBOVZETJE, slovesni praz-

nik; svete maše bodo ob 8.00 in 10.00, v
Tomačevem ob 8.00

PON. - PET./ Oratorij 2018 za otroke (vsak dan od 9.00 do
27. - 31. AVGUSTT 16.00); zaključek oratorija s sveto mašo bo v nedeljo 2. 9., ob 10.00; prijave sprejemamo do 20.
avgusta
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NEDELJE: 7.30, 9.00, 11.00
SOBOTE: 11.00 in 19.00
DELAVNIKI: 19.00

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

JULIJ IN
AVGUST:

NEDELJE: 8.00 in 10.00
DELAVNIKI IN SOBOTE: 19.00

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

