oznanila
Župnija
Ljubljana Sveti Križ

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

junij - julij - avgust 2019

SS

Poročena in srečna

va mož in žena, poročena skoraj
tri leta in pol. Do zdaj se nama je
rodil en otrok, imava pa tudi tri angelčke.
Začetki najine skupne poti segajo
v avgust 2015, ko sva se spoznala,
se po treh tednih zaročila, nato pa
decembra 2015 tudi poročila.
Dana nama je bila milost, da sva
se drug drugemu odprla v molitvi. Oba sva čutila, da je Bog tisti,
ki je združil najine poti. To izkustvo je bilo tako močno, da sva hojo
v dvoje nadaljevala v popolnem
zaupanju in iskrenosti drug do
drugega, saj sva vedela, da izpolnjujeva Božji načrt. V trenutku, ko
sva se začela pogovarjati o poroki,
sva oba dobila potrditev in dokaz,
da ni morebitnih dvomov o smislu
najine skupne hoje.
To, da sva se poročila, je bila
najboljša stvar, ki sva jo lahko
naredila za naju kot par. S tem sva
namreč drug drugemu obljubila,
da si bova brezpogojno zvesta do
smrti. S to obljubo sva drug drugega povabila k popolni predanosti
drug drugemu in Bogu.
Zakon vidiva kot veliko priložnost
za rast v dvoje in tudi za rast vsakega posebej. Oba si želiva, da bi bil
sozakonec srečen. Rada pohvaliva drug drugega, si poveva, da se
imava rada, si izkaževa spoštovan-

je, si prisluhneva in posvetiva drug
drugemu svoj čas. Pridejo pa tudi
trenutki, ko se morava za to potruditi, ampak v tem vidiva smisel, saj
nama več pomeni najin odnos kot
pa kratkotrajno zadovoljstvo.
Zakon nama daje moč tudi v preizkušnjah. Izkusila sva, da ko je
človek sam in ni vezan na nikogar,
je večja verjetnost, da pred preizkušnjo zbeži ali pa kloni. Zakon
naju je pripeljal do tega, da se ob
preizkušnjah poveževa, se ponižno
obrneva na Boga in z močjo treh –
naju in Boga – sprejmeva Njegovo
voljo.
Zavedava se, da v zakonu beg pred
težavami ni rešitev, zato se z Božjo
pomočjo trudiva, da najdeva pot
do rešitve s pogovorom in medsebojnim odpuščanjem.
Moč poročne obljube črpava iz
vere in veva, da brez Božje pomoči in Njegove volje ne bi bilo niti
najinega zakona niti sadov, ki nama
jih je Bog podaril.
Veva, da sva krhka, slabotna in
ranljiva. S poroko pa sva zavestno
Bogu odprla vrata v svoj zakon, da
naju On v trenutkih krhkosti, slabosti in ranljivosti poveže in pripelje skupaj ter nama s tem kaže moč
svoje ljubezni in zvestobe.
Mirjam in Damjan Berčan

Vsak človek je sveta zgodba

V

Knjiga in čaj

V juniju se bomo pogovarjali ob

knjigi Vsak človek je sveta zgodba
avtorja Jeana Vanierja. Vsebina bo
nagovorila tiste, ki želijo sprejeti in
vzljubiti sebe, da bi lažje sprejeli in
vzljubili druge.

Nedavno umrli Kanadčan Jean
Vanier, ustanovitelj skupnosti Barka, je bil izreden človek. Že od
otroštva si je želel, da bi »popravljal« obličje tega sveta, spreminjal
človeka in družbo, da bi bila bolj
v skladu z Božjo zamislijo. Odločil
se je, da bo svoje življenje delil z

ljudmi z motnjo v duševnem razvoju. Rodila se je prva skupnost v
Franciji, kmalu za njo pa številne
druge. Tudi v Sloveniji. Skupnost je
poimenoval po Noetovi barki, ki je
človeka rešila pred vesoljnim potopom. Barka je prostor, kjer najdejo
zatočišče osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki lahko v vodah tega
sveta in kulture kaj hitro potonejo.
Je pa tudi prostor, kjer lahko drugi, spremljevalci in prijatelji, sredi voda tega časa in civilizacije, ki
nam tolikokrat niso v življenje in
rast, najdejo trdna tla pod nogami.
V Barki ljudje »spreminjajo svet,
tako da eno po eno spreminjajo
srca ‒ vselej začenši s svojim lastnim«.
Sama sem imela milost, da sem se
kar nekajkrat srečala s skupnostjo
Barka, z ljudmi, ki ti na poseben
način spregovorijo o Bogu. Pred
njimi človeku pade vsaka maska
z oči. V začetku sem jih opazovala in občutila nenavaden strah in
odklanjanje tega, da bi bila z njimi.
Videla sem, kako težko mi je bilo,
da bi se jim pridružila pri kosilu.
Toda Bog je hotel, da smo sedeli
za isto mizo in jedli isto jed. Prijeli

smo se za roke. Pri tej izkušnji sem
nenadoma prestopila svoje strahove in svoje meje. Nismo bili
več jaz in oni, obstajala je samo
še skupnost, ki moli pred Bogom.
Človeka lahko vzljubiš šele, ko se
mu približaš, ko zares spoznaš
njegovo zgodbo. In verjemite,
vsak človek je zares sveta zgodba.

kjer ptiček lahko raste, da nato
nekega dne zleti v svobodo.
Materino naročje je gnezdo za
otroka; ne da bi ga zadrževalo,
temveč da bi mu dajalo varnost,
da bo potem nekega dne lahko
odletel. Tako je tudi z ljubeznijo.
Ljudje drug drugega potrebujemo. Smo del skupne človeške
družine, del vesoljnega telesa,
Odlomek iz knjige:
kjer je vsak človek pomemben in
Nekoč sem opazoval moškega z ima v njem svoje mesto. Nismo
motnjo v duševnem razvoju. V roki ustvarjeni za to, da bi bili osamje imel malega ranjenega ptička. Iz ljeni junaki, občudovanja vredni
dlani je napravil gnezdece, ne preveč ljudje, temveč da bi bili v vsej polodprto, da ptiček ne bi padel ven, ne nosti in globini ljudje, vsak s svopreveč zaprto, da ga ne bi zmečkal. jimi darovi in s svojimi mejami na
Gnezdo je kraj, ki daje varnost in svojem mestu v telesu človeštva.
Zdenka Sušec

Povabilo na oratorij Imaš moč!

T

Tudi to poletje bo za otroke in

Oratorij je namenjen otrokom
mlade animatorje še ena lepa iz- od 5. do 15. leta in bo pokušnja igre, duhovnosti in družen- tekal od ponedeljka do petka
ja. Letos nas bo na oratoriju nav- (26. – 30. avgusta). Prijave
duševal slovenski junak Peter sprejemamo do 15. avgusta v
Klepec, ki pooseblja najboljše župnijski pisarni. Prijavnice dov slovenskem narodu. Spozna- bite v cerkvi ali na naši spletni
vali bomo, kaj je dobrota, zaupan- strani. Za več informacij lahko
je v Božjo pomoč, pomembnost pokličete na 030 393 206 (Jernej).
odločitev …

V

Vse

Nagradni izlet za mlade
sodelavce župnije

otroke in mlade (od 3.
razreda naprej), ki svoj čas in talente namenjate župniji in sodelujete kot birmanski animatorji ali
animatorji na oratoriju, pojete v
pevskem zboru ali ministrirate, vabimo na nagradni celodnevni izlet.

Izlet bo v sredo, 26. junija. Obvezna oprema bodo kopalke,
brisača, sončna krema in sončna očala. Na voljo bodo prijavnice z vsemi potrebnimi
navodili. Prijavnice, prosimo, oddajte v župnijski poštni nabiralnik.

Pričakujemo ...
sreda, 5. JUNIJ ob 19.45 biblična skupina v župnijski knjižnici
petek, 7. JUNIJ

prvi petek, obhajanje bolnikov po domovih
od 20.00 do 22.00 adoracija

SOBOTA, 8. JUNIJ ob 9.00 birmanska sobota
NEDELJA, 9. JUNIJ binkošti, praznik prihoda Svetega Duha nad
apostole

TOREK, 11. JUNIJ

ob 19.45 večer Knjiga in čaj ob knjigi Vsak človek
je sveta zgodba avtorja Jeana Vaniera

ČETRTEK, 20. JUNIJ sv. Rešnje telo in kri, slovesni praznik: svete maše
ob 9.00 in 19.00, v Tomačevem ob 18.00,
po večerni sveti maši procesija z Najsvetejšim ‒
otroci prinesejo v košaricah drobno cvetje, da
ga bodo posipali pred Jezusom

SOBOTA, 22. JUNIJ zaključni izlet medgeneracijske skupine
PONEDELJEK, 24. JUNIJ rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik:
svete maše ob 9.00 in 19.00

TOREK, 25. JUNIJ dan državnosti, slovenski državni praznik,
vabljeni k molitvi za našo domovino

SREDA, 26. JUNIJ nagradni izlet za mlade sodelavce v župniji
PETEK, 28. JUNIJ Srce Jezusovo, slovesni praznik: svete
maše ob 9.00 in 19.00

SOBOTA, 29. JUNIJ

PETEK, 5. JULIJ

sveta Peter in Pavel, slovesni praznik: mašniška
posvečenja ob 9.00 v ljubljanski stolnici, pri nas
ni jutranje svete maše, večerna sveta maša ob
19.00
prvi petek, obhajanje bolnikov po domovih
sveta Ciril in Metod, slovanska apostola
in sozavetnika Evrope, slovesni praznik:
večerna sveta maša ob 19.00

NEDELJA, 21. JULIJ

PETEK, 2. AVGUST

prvi petek, obhajanje bolnikov po domovih

ČETRTEK, 15. AVGUST

Marijino vnebovzetje, slovesni praznik: svete
maše ob 8.00 in 10.00, v Tomačevem ob 8.00

PONEDELJEK – PETEK,
26.– 30. AVGUST

poletni oratorij za otroke (vsak dan od 9.00
do 16.00), prijave do 15. avgusta

PONEDELJEK.– PETEK,
2.– 6. SEPTEMBER

vpis k verouku: vsak dan od 17.00 do 18.00 v
veroučnih prostorih (vhod z župnijskega dvorišča);
verouk se začne v ponedeljek, 9. septembra

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:

Krištofova nedelja: po svetih mašah blagoslov vozil
v Tomačevem žegnanjska nedelja ob godu
svete Marjete: sveta maša ob 8.00, sledi
pogostitev pred cerkvijo

Peter Možina
Primož Brovč
Helena Reberc
OBLIKOVANJE: Barbara Paternoster
LEKTORIRANJE: Marta Anžlovar
FOTOGRAFIJA: Klemen Lajevec, Jure Kunaver

URNIK SVETIH MAŠ
NEDELJE: 8.00 in 10.00
Tomačevo: 8.00

DELAVNIKI: 19.00
SOBOTE: 19.00

SPREJEM v ŽUPNIJSKI PISARNI:
ponedeljek, torek, četrtek in petek od 17.00 do 17.45
(junija pa tudi od 8.30 do 9.30)
Verjamem v svetost zgodbe slehernega človeka,
v njegovo lepoto in vrednost.
(Jean Vanier)

