oznanila
Župnija
Ljubljana Sveti Križ

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

februar 2019

C

Praznik tistih, ki so
Kristusa izbrali drugače

Cerkev že od svojih prvih časov

hoten in dobronameren, da nas
kliče k sreči v Njem in z Njim. Vsi
ljudje smo povabljeni v to tesno
bližino z Gospodom. Vsi tudi zavestno ali podzavestno hrepenimo
po tem ‒ po nekom, ki nas bo izpolnil, nas osrečil ... ki nam bo dal
živeti popolno ljubezen ... Kdor
Iz tega pa je zelo napačno skleje poklican v posvečeno življepati, da sta zakon in družina
nje, začuti privlačnost tega odnomanjvredna ali slabša. Ne, ravno
sa in ga že sedaj želi živeti v pollepota in pomembnost družine
nosti. Zato ne gre za zavrnitev oz.
dajeta vrednost posvečenemu
odpoved telesni ljubezni, ampak
življenju ... in obratno. Klic v ceza prvo in celovito izbiro Boga.
libat zaradi Božjega kraljestva
je pravzaprav v službi vse Božje Klic v posvečeno življenje pa ni
družine, poročenih in neporočenih, samo klic k posebni bližini z Boljudi v kateremkoli stanu. Vsem gom, ampak nam daje tudi nalonam želi pokazati končni cilj in smi- go oz. poslanstvo. Ta naloga je
sel tega, kar v tej ali oni obliki živi- v preprostem pričevanju, da se
mo na zemlji.
Bog sklanja do vsakega človeka,
pozna može in žene, ki so se popolnoma oklenili Kristusa. Želeli so
živeti popolnoma po njegovem
zgledu in začutili so klic, da se zaradi evangelija odpovejo ustanovitvi
lastne družine.

da je občestvo z Bogom namenjeno vsem, ki želijo vstopiti vanj,
ki ga želijo živeti. Ali obstajajo
kakšni pogoji za to? Seveda ‒ da
sprejmem Božjo ljubezen, dovolim, da me očisti moje grešnosti,
Odločitev vedno temelji na notra- in tako sprejmem Kristusovo
njem klicu, ki ga je težko opisati. Pri odrešenje.
vsakem se izrazi nekoliko drugače.
Gre za močno duhovno izkušnjo, Vsaka redovna skupnost ali druga
spoznanje, da je Bog dober, dobro- oblika posvečenega življenja to živi
Kateri je ta končni cilj, smisel? Zakaj
se nekateri odločijo za redovniško
življenje ali podobne novejše
oblike posvečenega življenja? Kaj
je v tem privlačnega?

in izraža na svoj način. Razne oblike apostolskih redov lahko kažejo
na vrednost in dragocenost tistih,
ki so zapuščeni, osamljeni, najbolj
ubogi, potrebni raznovrstne pomoči ... Pred Bogom je namreč vsako življenje dragoceno. Vsakdo živi
za to, da bo nekoč kot član Božje
družine živel lepoto odnosa z Bogom.

titev Bogu, življenje popolnosti,
doslej zbrano v Božjih trdnjavah,
kar so bili in so samostani, po svetnih institutih preneseno v svet. ...
Devica, ki se je posvetila Bogu ...
nima več tančice, da bi se zakrila, ne samostanskih zidov, ki bi jo
mogli varovati, ne mrež v govorilnici, niti določenega dnevnega
reda samostanske družine ... Manj
zunanjih pripomočkov more torej
V nekaterih skupnostih v skrbi za
podpirati njeno darovanje in obljuvzgojo in posredovanje človeške
bo, zato je tem bolj potrebna neka
in duhovne vzgoje svoje življenje
notranja moč ...« (Chiara Lubich,
darujejo zaradi Kristusa ... da bi
Še)
mladi na vseh mogočih področjih
človeško in duhovno napredovali. Ta notranja moč izvira iz srečanja s
Potem so tu redovnice, zaprte v
samostanski klavzuri, kjer večino
dneva skrite molijo in na ta način
služijo človeštvu. Za vse nas so
močno znamenje, da obstaja Bog,
ki nas presega, a tudi skrbi za nas.
Njihovo pričevanje je še posebno
glasno, čeprav brez slišanih besed.

Kristusom, iz Svetega Duha, ki nas
spodbuja in napolnjuje ... Izraža se
v veselju do poklica in v vztrajanju,
za katero nam edino Sveti Duh lahko daje moč in dovolj veliko mero
poguma.

Svečnico (2. februar) je papež
Janez Pavel II. postavil za praznik
Predvsem po drugem vatikanskem posvečenega življenja. Na ta dan
koncilu je Sveti Duh obudil številne lahko še posebej molimo za vse
nove oblike posvečenega življe- poklicane ter za pogum in notranja. Chiara Lubich v svoji meditaciji njo svobodo vseh, ki jih Gospod še
pravi: »Tako je na primer posve- kliče na to pot.
Helena Reberc

Nenavadna ljubezenska zgodba

V

Knjiga in čaj

V februarju se bomo pogovarja-

dokaz, ki kaže resnico krščanskih
li ob knjigi Nenavadna ljubezen- zahtev. Postala sem kristjanka, ker
ska zgodba, ki jo je napisala Janne sem iskala resnico in jo našla s poHaaland Matláry (Mohorjeva močjo dedukcije, razumsko. Toda
družba, 2006).
ko sem začela hoditi k maši, me je
pritegnil izvir veselja v zakramentu. Vedno znova sem se vračala
zaradi veselja, ki sem ga tam našla
na povsem skrivnosten način.
Nato se je začelo dolgo obdobje
»jezdenja na dveh konjih«: vsa leta
»nedeljskega krščanstva« in nezadovoljstva s tem načinom življenja.
Nekje mora biti kaj več ali pa sploh
ničesar ni, sem sklepala in skoraj
zapustila Cerkev.«
Avtorica v knjigi opisuje svojo pot
vere. Kot mlada ženska se je sredi
materialističnega okolja razumsko
odločila za katoliško vero. Vendar
je svoje življenje nedeljske kristjanke občutila kot dvoličnost. Šele po
dolgotrajnem notranjem boju se
je v njej prebudila pristna ljubezen
do Jezusa in njegove Cerkve.

Janne Haaland Matláry je profesorica za mednarodno politiko
na univerzi v Oslu. Poročena je z
madžarskim zdravnikom in je mati
štirih otrok. Je tudi članica papeškega sveta za družino.

O njenem pričevanju o spreobrnjenju iz protestantske vere v katoliško je spregovoril pisatelj Alojz
Rebula. Njeno misel zaznamuje
tudi izjemna kritičnost, ki po RePisateljica pravi: »Zaljubila sem se
bulovih besedah ne prizanaša niti
v Kristusa, ne da bi vedela, kako
protestantski veri niti katoliški.
ali zakaj. Preprosto ‒ zaljubila sem
Zdenka Sušec
se. To je nekaj čisto drugega kot le

Božično sporočilo

B

in veselje v BTC-ju

BTC pred božičem. Vse že kriči,

S pesmijo, deljenjem Božje
vpijejo popusti, razprodaje ... V ka- besede in odprtostjo za iskren
terem vesolju bi lahko novorojenček, pogovor smo bili znanilci Njegorojen v hlevu, preglasil to glasnost? vega rojstva. Pa ne v Afriki ali
Naše gluhe oči brskajo ‒ med artikli Aziji, ampak v središču Ljub... medtem pa se rojeva Odrešenik. ljane. Točno tam, kjer ga nihče
In iz središča vrveža se zasliši nežno, ne pričakuje, a si vsak želi najti
tiho petje ...
najlepše darilo ‒ za bližnje ali pa
V gneči tistih, ki so morali nujno tudi zase. Poskušali smo prinesti
opraviti še zadnje nakupe, smo se to najlepše in največje darilo, ki
v BTC-ju nabrali mladi in mladi po je čisto zastonj, ki je skrito v rojsrcu, da bi oznanjali in množice stvu Ljubezni.
opominjali na že dolgo izgubljeni Kot pevka sem skušala oznanjati
z glasbo. Iskreni nasmehi mimopomen božiča.

idočih in vednost, da počneš nekaj dobrega ‒ to mi bo ostalo v
spominu. Skozi decembrski blišč
in vrvež je zasijala prava luč ‒ tiha
in nežna ljubezen novorojenega
Jezusa. In sijala je tudi na obrazih
ljudi, ki so po 30 letih spet stopili
v cerkev.
Neža Lajevec

odlomek iz Svetega pisma. Vzel ga
je, a je moj predlog, da bi skupaj
pogledala, kaj je dobil, vljudno
zavrnil. No, morda sem bil le
malce preveč vsiljiv ... Čez nekaj
minut pa se je moj možakar vrnil
in me vprašal, ali sme vzeti še kak
listek. In vzel jih je pet, morda šest
in odšel .... Verjamem, da ga je
Dlje časa sem opazoval starejšega Božja beseda nagovorila. Izročil
gospoda, ki je sedel čisto blizu nas, sem ga v molitvi in prosil, da bi
potem pa sem se odločil, da bom imelo to seme priložnost vzkliti v
pristopil k njemu in mu ponudil njegovem srcu.
Simon Nardin

Č

Začenja se
biblična skupina

»Človek ne živi samo od kruha, kateri bomo odkrivali, kdo je Jezus
ampak od vsake Božje besede.«
(Mt 4,4)

in kdo njegov učenec.

Bi rad izkusil, kako lepo je, ko
Ali si notranje žejen, pa bi se rad na- nas povezujejo Jezus in njegova
pojil ob izviru Božje Besede? Si že beseda, izkušnja Božje ljubezni in
kdaj začel brati Sveto pismo, pa si občestva, ko počasi v drug v druga odložil, ker ga nisi razumel? Zdaj gem prepoznavamo njegovo obličje? Pridruži se nam! Začeli bomo
je priložnost, da začneš znova.
v sredo, 6. februarja, ob 18.45 v
V biblični skupini bomo bražupnijski knjižnici. Srečevali se
li, poslušali, premišljevali, iskali
bomo vsako prvo in tretjo sredo v
razlage in molili ob Markovem
mesecu po večerni maši.
evangeliju po metodi duhovneJana Podjavoršek
ga branja (lectio divina). Iskali pa bomo tudi pot, kako evanBiblično skupino bo vodila Jana Podgeljske besede prenesti v vsak- javoršek, velika ljubiteljica in poznavalka
danje življenje. Celoten evangelij Svetega pisma, ki je na tem področju tudi
nas vabi, da stopimo na pot, na ustrezno izobražena.

H

Po Jezusovih krajih

Hoditi po poteh našega Odreše-

nika Jezusa Kristusa, je najbrž želja
vsakega kristjana. Delček tega vam
želimo predstaviti na potopisnem
predavanju po Sveti deželi. Ogledali si bomo Jeruzalem s tempeljsko
ploščadjo in zidom obžalovanja, sledili bomo Jezusovi življenjski poti od
rojstva v Betlehemu in poučevanja

ob Galilejskem morju do molitve v
Getsemaniju, križevega pota, smrti in vstajenja v Jeruzalemu. Vse to
nam bo v sliki in besedi predstavil
pater Peter Lavrih, komisar za
Sveto deželo. Vljudno ste vabljeni
v četrtek, 7. februarja, ob 18.45 v
cerkev Vseh svetih.

Pričakujemo ...
petek, 1. FEBRUAR
sobota, 2. FEBRUAR

SREDA, 6. FEBRUAR
ČETRTEK, 7. FEBRUAR
petek, 8. FEBRUAR

od 19.00 do 22.00 vabljeni k adoraciji
Jezusovo darovanje, svečnica: svete maše ob 9.00 in
18.00, v Tomačevem ob 18.00. Na začetku sv. maše
bo blagoslov sveč. Duhovnikov prihod k oltarju pospremimo s prižganimi svečami.
ob 18.45 prvo srečanje biblične skupine v
župnijski knjižnici
ob 18.45 potopisno predavanje o Sveti deželi
v cerkvi Vseh svetih
obisk semeniške knjižnice: zbiranje ob 9.55 na
Dolničarjevi 4, pred vhodom v bogoslovno
semenišče (vabi Knjiga in čaj)

TOREK, 12. FEBRUAR

ob 18.45 večer Knjiga in čaj v župnijski knjižnici ob
knjigi Nenavadna ljubezenska zgodba

SREDA, 13. FEBRUAR

ob 18.45 sestanek župnijske Karitas

SOBOTA, 16. FEBRUAR

SREDA, 20. FEBRUAR
OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN

www.ljubljana-sveti-kriz.si
ŽUPNIJA LJUBLJANA SVETI KRIŽ
Na Žalah 2, 1000 Ljubljana
01 437 22 03
zupnija.lj-zale@rkc.si
ODGOVARJA:
UREDNIŠTVO:

prvi petek, obhajanje bolnikov po domovih

Peter Možina
Primož Brovč
Helena Reberc
OBLIKOVANJE: Barbara Paternoster
LEKTORIRANJE: Marta Anžlovar
FOTOGRAFIJA: Klemen Lajevec, splet,
Simon Nardin

ob 10.00 medgeneracijsko srečanje v
župnijskih prostorih
ob 18.00 sv. maša za zakonce, ki si želijo otroke
(mašuje škof Franc Šuštar)
ob 18.45 srečanje biblične skupine v župnijski knjižnici

URNIK SVETIH MAŠ
NEDELJE: 8.00 in 10.00
Tomačevo: 8.00

Na stvari, ki se
nam zdijo majhne,
so pogosto pripeDELAVNIKI: 7.30 in 18.00
te velike milosti.
SOBOTE: 18.00
(sveta Marjeta
SPREJEM v ŽUPNIJSKI PISARNI: Marija Alakok)
ponedeljek, torek, četrtek
in petek od 8.30 do 9.30
od 17.00 do 17.45

