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 “Saj ste vendar živi kamni!” (1 Pt 2,5) 
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Naj bo Gospod z vami
 tudi v letu 2019!

Leto, ki je minilo, je bilo za 
našo župnijo duhovno zelo boga-
to. Na tem mestu bi rad izkoristil 
priložnost in se zahvalil vsem, ki 
redno ali občasno pomagate pri 
številnih dejavnostih in opravilih v 
župniji. Truda mnogih včasih niti ne 
opazimo. Zato se vam želim zahva-
liti za vsako majhno in veliko uslu-
go, za vse delo, ki ste ga opravili. 
Kar ste zastonj naredili za Cerkev, 
ste naredili za Jezusa.

Osrednji dogodek v iztekajočem se 
letu, ki je močno povezal župljane 
in pustil neizbrisen pečat, je bila 
slovesnost nove maše Tomaža 
Kunaverja 17. junija. Vse priprave 
in delo so imeli močno podporo v 
molitvi mnogih tihih, očem nevid-
nih molivcev. Hvaležen sem vsem 
vam, ki ste duhovno, materialno 
ali z delom svojih rok pripomo-
gli, da se je slovesnost nove maše 
tako lepo razcvetela v radostno 

Želim si, da bi nas ta izkušnja, ko 
smo zaživeli kot povezana žup-
nijska skupnost, še naprej sprem-
ljala in spodbujala. Naše vezi naj se 
krepijo zlasti prek skupne molitve, 
aktivnega sodelovanja v župniji ter 
bratske in sestrske ljubezni, ki si jo 
izkazujemo med seboj. V tem se 
prebuja občutek hvaležnosti za vse 
lepo, kar se zgodi v naši župniji.

Naj v novem letu zajemamo iz 
Božjega izvira za svoje življenje: v 
molitvi, pri svetih mašah, ob pre-
jemanju zakramentov. V Gospodu 
bomo prejeli ljubezen, mir, tolaž-
bo. In ponesimo veselje evangelija 
povsod tja, kamor nas bodo vodile 
poti v letu, ki prihaja!

župnijsko praznovanje! Dana nam 
je bila velika milost, da smo se 
lahko veselili v Gospodu in bili 
hvaležni za neprecenljivi dar ‒
novega duhovnika!

Peter Možina
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Letos bo drugače

Leto gre h koncu in čas pred 
božičem je res blag, lep, skrivnos-
ten.
Ali pa divji, če malo bolj prisluh-
neš pogovorom med ljudmi. A po 
novem letu bo vse drugače. Zače-
la bom znova: bolj bom varčevala, 
manj bom jedla, več se bom giba-
la, uvedla bom družinsko večerno 
druženje, enkrat na mesec bom šla 
v hribe … Nastajajo zaobljube in 
seznami, ki pa jim navadno kmalu 
zmanjka sape in življenje se vrača v 
stare tirnice.
Ampak letos bo res, čisto zares 
drugače. Navdihnila me je Con-
stanza Miriano s knjigo Poroči se in 
bodi podrejena.

Ljudem, s katerimi živim, bom 
zaupala. Preprosto jim bom dovo-
lila, da so. Na nek način se jim bom 
podredila. To ne bo moja pod-
ložnost, to bo svoboda zame in za 
moje bližnje. 

Prisluhnila bom bremenom in 
šibkostim tistih, s katerimi smo si 
blizu. Diskretno, nevsiljivo in než-
no. Še naprej bom trkala na duri 
ljudi, s katerimi se srečujem: z za-
hvalo, s spoštovanjem.

povedala, da jih potrebujem. Po-
trebujem te ‒ bo najprej namenje-
no možu. Sporočila mu bom, da ne 
zmorem vsega sama in da skupaj 
zmoreva veliko – bremen, tvega-
nja, življenjskih nalog.

V najinem skupnem življenju bom 
tekmovala v nasprotni smeri: tri 
korake nazaj, tudi ko bo vzrok
jasen, ko bom prepričana, da 
imam prav. V tistem trenutku bom 
storila dejanje zaupanja do moža 
in šla iz logike sveta »jaz hočem 
imeti prav« v logiko Boga, ki me 
je postavil poleg tega moža, ki me 
kljub vsemu prenaša. Ko bova dru-
gače razmišljala, bom razumela, da 
ima tisto, kar mi mož reče, drago-
cen pomen, da je dragoceno, ko 
kaj doda, dopolni, naredi prehod. 
Vedela bom, da sem poročena z 
moškim in ne sama s seboj.

Najbrž se bom bala opuščati svoja 
stališča, prepričanja. Vendar to ne 
bodo skoki v prazno, to bodo skoki 
v moževo naročje. To bo varčeva-
nje pri družinskih prepirih, to bo 
moja duhovna hrana, moj duševni 
fitnes, podlaga za prijetno družin-
sko vzdušje, moji hribi premago-
vanja čez vse leto. 

Nuša Pohlin Schwarzbartl
Ljudem, ki mi nekaj pomenijo, bom 
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Znebimo se Boga: ko se vera 
in nevera objameta

Knjiga in čaj

V januarju bomo brali knjigo Zne-
bimo se Boga: ko se vera in nevera 
objameta, ki sta jo napisala Anselm 
Grün in Tomáš Halík.

V zahodni družbi velikokrat sliši-
mo, da Boga ne potrebujemo, da 
ga ni, celo da je mrtev, kot je rekel 
Nietzsche. Da to niso samo govo-
rice, se kaže na več načinov. Izginja 
veliko stvari, ki so nam bile še do 
nedavnega svete. Cerkve se prazni-
jo, družine razpadajo, etika, mora-
la usiha. Postajamo vse bolj samo-
zadostni. Vsak želi biti svoj bog in 
uživati v življenju. V sodobni dobi 
novih tehnologij in egoizma, ko 
imamo po materialni plati dovolj 
za življenje, Boga ne potrebuje-
mo. Svet je zmešan in nor, vsako 
trpljenje pa nekaj nesmiselnega.

Zakaj torej verovati? Zakaj ostati v 
Cerkvi? Knjiga nas nagovarja v naši 
konkretni eksistenci. Vabi nas, da 
se vprašamo, ali je Bog res mrtev 
ali pa gre nemara le za smrt naše 
predstave o njem. Kdo je zasedel 
njegov prostor?

Knjiga nas v obliki dialoga vabi, da 
si v času krize tradicionalnih vred-
not, sekularizacije in ateistične 
miselnosti odgovorimo na neka-
tera temeljna vprašanja o člove-
kovem bivanju v svetu, ki so neloč-
ljivo povezana tudi z vprašanjem o 
obstoju Boga.

Hkrati pa vsakega od nas vabi k 
osebnemu razmisleku. Kdo je Bog 
zame? Kakšno vlogo ima v mojem 
življenju?

Zdenka Sušec



Spominjamo se nove maše
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Osrednji dogodek v letu 2018

Novomašnik Tomaž nam 
piše …

Lepo pozdravljam vse župljane 
Sv. Križa! Še enkrat hvala za vse 
molitve, vse priprave na novo 
mašo in vse dobro, kar ste storili ob 
tem dogodku! Verjamem, da to ni 
bil le memorial v mojem življenju, 
ampak je bil pomemben dogodek 
za vso župnijo, torej za vse vas, ki 
ste z mano delili te pomembne 
trenutke. Kot sem slišal od raznih 
župljanov, ste se tudi kot župnija 
med seboj povezali ob pripravah, 
ki so vam zares prinesle blagoslov. 
Ob polni zaposlenosti v novi službi 
pri Sv. Ivanu v Trstu se mi le redko-
kdaj uspe vrniti v domačo župni-
jo, na vsake toliko pa se le vidimo. 
Kot duhovnik sedaj služim tako 
italijanski kot slovenski skupnosti 
tukaj v Trstu in dela je, kot povsod 
drugod, precej. Zadovoljen sem, 
da smem Bogu služiti na ta način 
in da me je imel za primernega za 
to službo, za katero sem sam me-
nil, da nisem primeren. Vendar je 
On večji tako od naših sposobnosti 
kot slabosti. Ostajamo povezani v 

molitvi – še posebej se spominjam 
žalskih duhovnikov, tako g. Aleka 
kot ostalih. Molímo drug za druge-
ga, da bi v svojih življenjih resnično 
lahko izpolnili Njegovo voljo in tako 
izpolnili tudi svojo, ki je zmeraj ta, 
da bi bili srečni, ljubljeni. Želim 
vam vse dobro ob prihajajočem 
prazniku učlovečenja – naj se ob 
tem božiču vsi srečamo z Jezusom!
Hvala za vse in prav lep pozdrav! 

Tomaž Kunaver





H
Zahvala staršev

Hvaležna sva Bogu za vse prejete milosti v tem letu, posebno za 
obhajanje Tomaževe nove maše. Začelo se je z negotovostjo in skrb-
jo, saj nihče od nas ni imel izkušenj, kako pripraviti tako ve-
liko slovesnost, pa še župnik Alek je zbolel tik pred začetkom pri-
prav. Ampak Bog je za vse poskrbel. Kaplan Peter je vzel stvari v 
svoje roke in zbral okoli sebe skupino pridnih in sposobnih lju-
di, ki so sprejeli izziv in se odločno lotili priprav. V svoje delo so 
vključili celotno župnijo, ki je ob tem kar oživela. Vse to nas je med seboj 
povezalo in stkalo nova poznanstva in prijateljstva, ki še vedno trajajo.
Nova maša je bila po zaslugi številnih duhovnikov, minis-
trantov, odličnih pevcev, narodnih noš in vernikov od blizu 
in daleč zelo slovesna in ganljiva. Po maši pa smo se vsi po-
veselili še v šotoru ob dobri hrani in pijači ter glasbi na odru.
Zato res hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali in pomagali pri pripravah, 
organizaciji, okraševanju cerkve in okolice, postavljanju šotora, strežbi, 
petju med mašo in v šotoru ... Bog vam povrni!

Tine in Janja Kunaver
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V ožji ekipi smo se sešli stari znan-
ci, a smo se nekaj tednov pred do-
godkom začeli še bolj spoznavati. 
Vsi smo bili zelo zavzeti, zato smo 
živahno sodelovali. Trčili smo tudi 
na različnosti, a smo jih premago-

vali s potrpežljivim sprejema-
njem in humorjem. Razdelili smo 
si organizacijske naloge in kdo 
bo navezoval stike z zunanjimi 
sodelavci in širšim krogom župlja-
nov. Sledilo je še praktično delo. 
Sam sem najbolj užival pri delu 
okrog velikega šotora. Bilo nas je 
veliko mož in fantov, veliko več, 
kot sem pričakoval. Spoznal sem 
mnoge župljane in zanimivo, kako 
hitro je v orkestru vsak našel svoje 
mesto. Bila je tehnika ‒ nekaj za 
moške! ‒ in bila je skupnost. Zelo 
dobro smo sodelovali tudi s podje-
tjem, pri katerem smo najeli šotor, 

Združene moči in čas blagoslova

Priprave na novo mašo so bile 
zame velik blagoslov. Delo me je 
pritegnilo, tako da se je kljub obre-
menjenosti našel čas, trud pa mi 
je bil v veselje. Vse je bilo bogato 
poplačano že med dogajanjem in 
kasneje, ko smo se razšli napol-
njeni s skupnostnim duhom, novimi 
poznanstvi in izkušnjami, ki zbujajo 
zadovoljstvo.
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Zelo sem bila vesela, da je tudi 
naša družina sodelovala, da smo 
ponudili svoje sposobnosti in 
zmožnosti. Vesela sem bila, ker 
slovesnost nove maše ni samo 
»prišla, se zgodila in odšla«, am-
pak se je v nas počasi sestavljal

in z gostinci, ki so pripravili pogos-
titev.

Bogu hvala za novomašnika Tomaža 
in za priložnost sodelovanja pri 
delčku njegove poti.

nekakšen mozaik lepih doživetij, 
ko smo pripravljali vse potrebno, 
da bi župnija in gostje doživeli 
nepozaben praznik. Imela sem 
občutek, da nismo čistili samo 
okrog cerkve in v cerkvi, ampak 
da smo se čistili tudi v sebi.

Novomašni čevlji

Naša stara mama je rekla, da 
se za obisk nove maše »splača 
nove čevlje znucat«. Iz teh besed 
sklepam, kako so starejše gene-
racije cenile to slovesnost. Le-
tos žalskim župljanom ni bilo tre-
ba obrabiti novih čevljev, da bi se 
udeležili nove maše, saj smo jo 
lahko doživeli kar doma. 

Ljudje smo telesna in duhovna bit-
ja in počutimo se dobro, če sta obe 
področji v ravnovesju, zato smo se 
na novo mašo začeli pripravljati, 
tako v duhovnem kot v organiza-
cijskem smislu, že precej pred 
slovesnostjo.

Marijan Jesenko

Novomašni dan je bil veličasten 
za telo in duha. Srečali smo se z 
mnogimi ljudmi in z nekaterimi 
smo ostali tesneje povezani. Žup-
nija je kar nekako zadihala, kot 
da bi odložila zguljen plašč in si 
nadela novega.

Marica Žakelj



Pričakujemo ...
                 

ob 19.00 srečanje župnijskega pastoralnega sveta 

ŽUPNIJA LJUBLJANA SVETI KRIŽ 
Na Žalah 2, 1000 Ljubljana 
01 437 22 03  
zupnija.lj-zale@rkc.si

www.ljubljana-sveti-kriz.si
OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN

      

SPREJEM v ŽUPNIJSKI PISARNI: 
ponedeljek, torek, četrtek

URNIK SVETIH MAŠ
NEDELJE:  8.00 in 10.00
Tomačevo: 8.00

DELAVNIKI: 7.30 in 18.00
SOBOTE: 18.00

in petek od 8.30 do 9.30
od 17.00 do 17.45

ODGOVARJA:
UREDNIŠTVO:

OBLIKOVANJE:
LEKTORIRANJE:
FOTOGRAFIJA:

 Peter Možina 
Primož Brovč 
 Helena Reberc
Barbara Paternoster 
Marta Anžlovar
Klemen Lajevec, splet

      

      

Kako bi lahko prišli do Jezusa brez ponižnosti? 
(Pierre Goursat)

od 19.00 do 22.00 adoracija 

sveti Štefan (dan samostojnosti in enotnosti): 
svete maše ob 9.00 in 18.00, v Tomačevem ob 8.00

prvi petek, obhajanje bolnikov po domovih                       

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE (sv. trije kralji): svete maše ob 
8.00 in 10.00, v Tomačevem ob 8.00.
Ob 10.00 pridite otroci k sveti maši s kronami, ki jih boste 
naredili doma, da se bomo skupaj poklonili Jezusu, v jaslice 
pa boste odložili dar za revne otroke v misijonih, ki ste ga 
zbrali v adventu.

BOŽIČ, praznik Jezusovega rojstva: slovesne svete maše 
ob 8.00 in 10.00, v Tomačevem ob 8.00

tretji sveti večer, ko lahko z blagoslovljeno vodo in kadilom 
blagoslovimo svoje domove

SILVESTRSKI VEČER, drugi sveti večer: ob 19.00 zahvalna 
sveta maša ob sklepu leta, sledi čaj in druženje

ob 19.00 božični koncert skupine Tvoj glas

ob 18.45 večer Knjiga in čaj v župnijski knjižnici ob 
knjigi Znebimo se Boga

ob 10.00 medgeneracijsko srečanje v župnijskih prostorih 

MARIJA, SVETA BOŽJA MATI, NOVO LETO: svete maše ob 
9.00 in 18.00, v Tomačevem ob 18.00

ob 18.45 sestanek župnijske Karitas

ob 19.00 sestanek katehetov v župnijski knjižnici

BOŽIČNO-NOVOLETNE VEROUČNE POČITNICE SO 
OD 24. 12. 2018 DO 6. 1. 2019.

TOREK, 25. DECEMBER

SREDA, 26. DECEMBER

NEDELJA, 30. DECEMBER

TOREK, 1. JANUAR

PONEDELJEK, 31. DECEMBER

PETEK, 4. JANUAR

SOBOTA, 5. JANUAR

SREDA, 9. JANUAR

praznik Svete družine: pri sveti maši ob 10.00 
blagoslov otrok

NEDELJA, 6. JANUAR

TOREK, 8. JANUAR

SOBOTA, 19. JANUAR
NEDELJA, 27. JANUAR

TOREK, 29. JANUAR


