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Lakota ali gremo na misijon
Dragi bralci župnijskih oznanil, dragi župljani!
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li se je tudi vam ob naslovu
tega prispevka najprej utrnila
misel na Afriko, na kopico lačnih
otrok, ki s prazno skodelico v roki
čakajo v vrsti, da dobijo edini obrok
dneva – zajemalko belega riža? V
»razvitem« svetu si težko predstavljamo, kakšno lakoto čutijo, čeprav
jo tudi pri nas marsikdo pozna.
Zdi se, da tudi v »razvitem« svetu
vlada čedalje večja lakota. Vendar ne po telesni hrani, ampak
po duhovni. Ali jo prepoznate?
Vidi se v tem, da ljudje stremijo
po materialnih dobrinah, saj upajo, da bodo z njimi napolnili praznino v sebi. Ukvarjajo se samo še
s seboj in zadovoljujejo samo še
svoje potrebe, bližnjega sploh ne
opazijo, so nestrpni, brez smisla
življenja in pogosto nezadovoljni.

poletne izdaje Oznanil razmišljali
o tem, kako in zakaj smo kristjani
poklicani, da oznanjamo in pričujemo o Jezusu Kristusu in njegovih
čudovitih delih. Želimo si, da bi v
vas prebudili misijonarja, Jezusovega pričevalca, da se bosta v ljudeh, ki vas obkrožajo v domačem
ali delovnem okolju, sprostila
lakota in hrepenenje po Bogu.
Velik zgled oznanjevanja je apostol
Pavel, ki je razumel, kaj pomeni, da
MORA govoriti o tem, kar je videl
in doživel z Jezusom. Notranja moč
ga je gnala, da je drugim pričeval
o Božji ljubezni do človeka ter je
oznanjal bratsko ljubezen do vseh
ljudi – sposobnost darovanja in
odpuščanja, odpovedi in pomoči
bližnjemu. Kako se počutimo, ko
se nam zgodi nekaj velikega, na
primer zaključek šolanja, rojstvo
otroka, zaposlitev, rojstni dan?
Ali ne želimo tega lepega dogodka, novice deliti s svojimi prijatelji, znanci, sodelavci, sosedi?

Kaj lahko jaz, kristjan, ponudim
svojemu bližnjemu? Kaj in kako
lahko mi, župnijsko občestvo,
ponudimo »razvitemu« svetu, da
bo našel in zaživel polnost življenja in srečo? Ob knjigi Otta Neuba- Jezusovo naročilo »Kakor je Oče
erja Gremo na misijon bomo do mene poslal, tudi jaz vas pošil-

jam« (Jn 20,21) ni veljalo samo za
njegove učence. Še danes velja za
vse kristjane, velja za vse čase. Le
zakaj bi ljubosumno hranili veselo oznanilo o Božji ljubezni samo
zase in ga ne privoščili drugim, ki
ga še ne poznajo? Priročen izgovor,
da kristjan oznanjevanja ne vzame
kot svojega poslanstva, je okornost v besedah in zaprtost pred
drugimi ljudmi. Ne pozabimo, da
nad nas še vedno prihaja isti Sveti Duh, ki je učence pred 2000 leti
usposobil in pooblastil, da oznanjajo Božje kraljestvo. Sveti Duh
lahko iz nas naredi pričevalce, nam
vlije poguma, nas vodi, da drugim
prenašamo svoje izkustvo Jezusa
in upanja, ki nas oživlja po Njem.
Samo obrniti se moramo Nanj in
nad nas bo izlil svoje darove in
nas okrepil tam, kjer smo šibki.
V ospredju našega oznanjevanja
je Očetova, Božja ljubezen, ki nikoli ne razočara. Božja ljubezen do
človeka je tako velika, da je Bog

Oče poslal svojega Sina na svet,
da bi vse svoje otroke, vsakega
izmed nas, spet pripeljal v občestvo z Njim in da bi imeli večno življenje. V Jezusovem križu se Bog
približa vsakemu človeku in mu
ponudi odpuščanje in odrešenje.
Če je pred dobrimi 2000 leti sam
Bog prevzel pobudo in šel naproti
ljudem v svojem Sinu Jezusu, kako
bi mi ne mogli stopiti med ljudi in
pričevati o tem, kaj je Bog storil v
našem življenju in kakšno vlogo
ima v njem?
Cilj našega oznanjevanja je notranja preobrazba, kar pomeni sprejetje Božje ljubezni in
ustrezen odgovor nanjo. Pri
zakramentu svete spovedi Bog
s svojim odpuščanjem prenavlja naše srce in ga usposablja za
dobro. In samo z Bogom spravljeni človek je lahko v sozvočju
s samim seboj ter prinaša mir v
svet, ki ga obkroža. Ali lahko o
tem molčimo svetu, ki je lačen
miru, ljubezni in sprejetosti?
Primož Brovč

Domača naloga
Pomislil/-a bom in si zapisal/-a, kje v svojem živjenju vidim delovanje
Božje ljubezni.
Ali sem o tem delovanju že komu govoril/-a?
Ob koncu razmišljanja se bom Bogu zahvalil/-a za dar življenja in vse, kar
mi prinaša življenje.

Naš Bog je Bog ljubezni
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Napoved večerov
Spoznavanje krščanstva in katehumenat

ristus želi, da bi ga ljudje
poznali. Njegova ljubezen ni omejena na izbrano elito; njegova »elita« smo vsi ‒ vsak človek, ne glede
na starost, sposobnosti, dosežke,
tudi ne glede na to, kaj je storil
v življenju, lepega ali slabega …

v krščanstvo. Večerov pa se lahko udeležite tudi vsi drugi, ki vas
zanimajo osnovne teme teologije in duhovnosti. Poleg molitve
in predavanj bo vedno priložnost
za pogovor in izmenjavo mnenj.

Zaželeno je, da se prijavite,
lahko pa tudi kar pridete na
Krst in drugi zakramenti so naš
prvo srečanje, ki bo v četrtek,
zavestni odgovor na njegovo iz10. oktobra, ob 20.00 v veroučni
volitev in izkazano ljubezen. Zato
učilnici. Srečanja bodo potekala
bomo tudi letos pripravljali večere
vsakih 14 dni, vse do velike noči.
za spoznavanje in poglabljanje
krščanstva, na katerih se bodo Prijave sprejemamo na telefon
lahko tisti, ki bodo želeli, pripravili 040 505 270 (Helena) ali osebno
za prejem zakramentov uvajanja v župnijski pisarni.

Zahej
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Živeti krščanstvo konkretno

ako naj imam kot kristjan pravi odnos do lastnine, denarja, napredovanja v poklicnem življenju? Kaj mi daje vrednost, če sem brez
redne službe, brezposeln? Kako in zakaj naj uveljavljam ali sprejemam
avtoriteto? Kakšen naj bo moj odnos do šibkejših, do ubogih? Kako
lahko sodelujem pri Božjem stvarjenju? Zakaj je pomembna družbena angažiranost? Na ta in druga življenjska vprašanja bomo po praktičnih vajah in predavanjih skušali odgovoriti v okviru programa Zahej.

Program so razvili člani Skupnosti
Emanuel v Franciji in obstaja že od
leta 2006. Naslanja se na odlomek,
ko se Jezus sreča z Zahejem (Lk
19,1‒10) in mu reče: »Zahej, hitro
splezaj dol, danes moram namreč
ostati v tvoji hiši.« Jezus nas pušča
v svetu, čeprav nismo od sveta. Svet
nam je dan za naše lastno posvečenje in nam za to ponuja številne
priložnosti.
Gre za neke vrste duhovno potovanje, ki črpa iz družbenega nauka Cerkve in išče načine osebnega
posvečenja v našem vsakdanu, za
izkustven program, ki omogoča
preobrazbo uma in srca, da bi zaživeli
skladno in celovito. To niso zgolj predavanja, ampak aktivno udejanjanje
evangelija v vsakdanjem življenju
prek različnih vaj, kar pa zahteva

tudi nekaj osebne discipline in zavzetosti.
Program je sestavljen iz 8 tem in
traja 8 mesecev. Vsak mesec ima
enako strukturo:
• srečanje ‒ predstavitev nove
teme
• 14-dnevno individualno delo ‒
vaje
• srečanje ‒ podelitev izkušenj
• 14-dnevno individualno delo ‒
vaje
Vabimo vas na predstavitveni
večer, ki bo v sredo, 25. septembra, ob 19.00 v veroučni
učilnici. Program bomo začeli
teden kasneje, v sredo, 2. oktobra, ob 19.00. Za prijave in informacije pokličite 040 505 270
(Helena).
Marjeta Čampa

Molitev, pot ljubezni
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Knjiga in čaj

Je

molitev danes kristjanom
sploh še potrebna? Vse vemo, vsega imamo dovolj, nadomestkov
za molitev je nešteto. Televizija,
internet, potovanja, toplice, trekingi, joga, zabave ... Zgodi pa se,
da nas življenje ustavi s kakšno
preizkušnjo in takrat čutimo, da ti
nadomestki niso dovolj. Tolažbe
si ne moramo dati sami. Tolažba je Božji dar. Zahteva mnogo
globlji odnos, kot ga imamo lahko s televizijo, Facebookom, Instagramom, mobilnim telefonom
ali avtomobilom. Tolažba zahteva
odnose. Noben odnos pa ne obstaja sam po sebi. Treba ga je gojiti
in poglabljati. Velikokrat ne vemo,
kako. Površni smo in nerodni.
Zmanjkuje nam časa za druge. Toliko delamo na sebi in zase, pa nam
kljub temu manjka tisoč stvari in
globoko v sebi nismo potolaženi.
Pater Jacques Philippe pravi, da
smo zelo bolni, da je naša zemlja
zelo bolna in da nas lahko pozdravi
samo stik z Bogom. Naproti nam prihaja s knjigo Molitev, pot ljubezni,
v kateri pove, kaj je bistveno
za naše življenje. Da bi prišli do
intimnega in globokega srečanja z
Bogom in svojimi bližnjimi, potre-

bujemo molitev. Da bi v zvestobi
molitvi dejansko mogli najti svetlobo, moč in mir, ki jih potrebujemo za to, da bo naše življenje
obrodilo obilen sad po Gospodovi
volji. Na koncu življenja bomo
sojeni samo po tem, ali je naše
življenje razodetje Božje ljubezni,
pravi pater Marko Ivan Rupnik.
Nič drugega ne bo pomembno.
Na pogovorni večer in osvežujoč čaj v župnijski knjižnici vas
vabim v torek, 10. septembra, ob
19.45. Pridružil se nam bo tudi naš
kaplan Aljaž Kraševec. Veselim se
srečanja z vami.
Zdenka Sušec
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Predstavitev kaplana

ojen sem v družini s petimi
otroki. Po osnovni šoli v Novi vasi
na Blokah sem se vpisal na srednjo strojno šolo v Ljubljani. Delal
sem načrte za prihodnost, sanjal o
družini in službi v strojniškem poklicu. Bog pa je imel drugače »sanje«
(temu rečemo Božji načrt) in Bogu
hvala, da nisem dosegel svojih sanj,
ampak se odločil za njegove. Jezus
pravi, da če izgubiš svoje življenje, ga boš našel (Mt 16,25) in to
je 100-odstotno res. Če življenje
predaš Jezusu, postane neverjetno.
V duhovnika sem bil posvečen leta
2015, moje novomašno geslo pa je

bilo: »Jaz sem vas izvolil.« Verjetno je očitno, zakaj … Poleg očitnega pa tudi zato, ker me ta stavek
močno tolaži, da bo On poskrbel
za vse, če mu bom zvesto sledil
(pridige, težave in vse, kar človeka more skrbeti). Sem duhovnik
z vsaj dvema specifikama: prva
je ta, da imam polomljene noge,
druga pa ta, da rad mašujem po
izrednem obredu (obredu stare,
predkoncilske maše v latinščini).
K vam prihajam z veseljem in
upam, da bom izpolnil tisto, za
kar me je Bog izvolil poslati k vam.
Aljaž Kraševec

Redna možnost za sveto spoved
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snovna izkušnja kristjana je
naslednja: »Odpustil nam je vse
grehe« (Kol 2,13). Bog je usmiljen
do nas, zato nam podarja zakrament svete spovedi, kjer lahko skesani prejmemo njegovo odpuščanje. Nikoli nam ne bo uspelo, da bi
bili sami zares usmiljeni do drugih,
če ne bomo znali sprejeti Božjega odpuščanja. Duhovnika naše
župnije vam bosta zato na voljo za
sveto spoved ob nedeljah od 7.30
do 7.50 in od 9.30 do 10.30, med
tednom pa od 18.30 do 19.15.

Povabilo k sodelovanju
ob 10-obletnici mozaika

NN

aša župnija razpisuje natečaj
na temo mozaika v cerkvi Vseh
svetih. V adventnem času bo minilo 10 let, odkar našo cerkev krasi
čudovit mozaik patra Marka Ivana Rupnika. Ali ste vedeli, da je
Jezusov usmiljeni pogled vedno
usmerjen na človeka, ne glede na
to, kje sedi? Kako je to mogoče?
Zagotovo ste v teh letih ob mozaiku pred sveto mašo, med njo ali
po njej razmišljali, ga opazovali in
skušali njegovo zgodbo prenesti
v svoje življenje. Kako vas nagovarja? Kakšna čustva vam vzbuja? Vam pomaga v življenju? Vas
s čim navdihuje? Katera zgodba z
mozaika vam je najbolj všeč? Zakaj radi zrete v mozaik? Vas pomirja, tolaži? Kaj vam pripoveduje?

V želji, da bi zbrali čim več
utrinkov ter zgodbe župljanov
in drugih obiskovalcev povezali v skupni šopek, vas vabimo k
sodelovanju. Povabite še koga in
ga spodbudite, da napiše zgodbo. Ob 10-letnici mozaika bomo
pripravili brošuro, v kateri bodo
razmišljanja, pričevanja, kratke
zgodbe, anekdote (otroci imajo bujno domišljijo), morda bo
kdo dobil navdih za pesem, molitev. Delimo z drugimi delček
sebe in obogatimo drug drugega!
Tako se bomo še bolj povezali.
Vaša dela naj bodo podpisana
(če ne želite javne objave, to
pripišite), dopišite pa tudi kontakt. Poslana dela bomo pregledali in po potrebi naredili izbor.

Natečaj traja od 1. septembra do 31. oktobra 2019. Svoj prispevek
pošljite na e-naslov zupnija.lj-zale@rkc.si ali ga prinesite v župnišče.

Gospodovo usmiljenje nima meja!

»Ko Bog odpusti,
to stori temeljito.«
(neznani avtor)
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URNIK SVETIH MAŠ
NEDELJE: 8.00 in 10.00
Tomačevo: 8.00
DELAVNIKI: 7.30 in 19.00
SOBOTE: 19.00
SPREJEM v ŽUPNIJSKI PISARNI:
ponedeljek, torek, četrtek in petek
od 8.30 ‒ 9.30 in 17.00 ‒ 17.45

SPOVEDOVANJE:
NEDELJE: 7.30 ‒ 7.50 in 9.30 ‒ 10.30
DELAVNIKI: 18.30 ‒ 19.15
SOBOTE: 18.30 ‒ 18.50

Pričakujemo ...
ponedeljek - petek, vpis k verouku vsak dan od 17.00 do 18.00 v
2. - 6. september veroučnih prostorih (vhod z župnijskega dvorišča)
SREDA, 4. september ob 19.45 biblična skupina v župnijski knjižnici
PETEK, 6. SEPTEMBER

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

NEDELJA, 8. SEPTEMBER pri sveti maši ob 10.00 blagoslov šolarjev ob
začetku novega šolskega leta

ponedeljek, 9. september začetek verouka (po urniku)
TOREK, 10. SEPTEMBER ob 19.45 večer Knjiga in čaj ob knjigi Molitev, pot
ljubezni v župnijski knjižnici

SREDA, 11. SEPTEMBER ob 19.45 sestanek župnijske Karitas
PETEK, 13. SEPTEMBER ob 20.00 začetek mladinskih večerov v
veroučni učilnici

NEDELJA, 15. SEPTEMBER povišanje svetega Križa, župnijski praznik, pogostitev po svetih mašah

SREDA, 18. SEPTEMBER ob 19.45 biblična skupina v župnijski knjižnici
SOBOTA, 21. SEPTEMBER

ob 7.15 odhod na Stično mladih;
vabljeni vsi mladi od 14. leta naprej
ob 10.00 medgeneracijsko srečanje v župnijski
učilnici

ponedeljek, 23. SEPTEMBER ob 20.00 srečanje za starše birmancev
ponedeljek, 30. SEPTEMBER ob 19.45 srečanje bralcev Božje besede
v cerkvi Vseh svetih

TOREK, 1. OKTOBER ob 20.00 sestanek za katehete v župnijski
knjižnici

