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

oznanila



C
Preživele bodo le misijonarske 

župnije

Cerkev na Zahodu je v krizi. Tega 
se zavedamo vsi. Klopi v cerk-
vah so vedno bolj prazne, ljud-
je ne  verujejo ali pa o veri sploh 
niso poučeni. Če so bili ljudje še 
zmedeni, ko je papež Janez Pavel 
II. govoril o novi evangelizaciji, ker 
se jim je zdela v krščanski Evropi 
nepotrebna, nam je danes lahko 
veliko bolj jasno, da je treba iskati 
nove poti, po katerih ponovno priti 
do srca. Vsaj, če hočemo ohrani-
ti vero in prisotnost Cerkve sre-
di naše sekularizirane civilizacije. 
Tudi papež Frančišek pogosto go
vori o pomenu oznanjevanja. Rekel 
je, da bodo v prihodnosti preživele 
le tiste župnije, ki bodo misijo-
narske: kjer evangelizacija ne bo 
nekaj tujega, neznanega, ampak 
del vsakdana. 

Zato se je v začetku oktobra sku
pina štirih župljanov z obema 
duhovnikoma odpravila v Fuldo, 
manjše mesto v skoraj geometrični 
sredini Nemčije, kjer je potekal 
seminar Jamesa Mallona. Oče 
James je kanadski duhovnik, ki se 
je pred leti, tako kot mnogi drugi 
duhovniki, spraševal, kako poslan-

stvo nove evangelizacije uresničiti 
v praksi. Za svojo župnijo je našel 
prave odgovore, saj danes cveti, 
ima širok krog sodelavcev, od ka
terih skoraj polovica še pred nekaj 
leti ni zahajala v cerkev. S voje iz-
kušnje deli z drugimi. O težavah in 
rešitvah predava na seminarjih ter 
tako številnim župnijam po svetu 
pomaga pri iskanju rešitev. 

Temu je bil namenjen tudi seminar, 
ki smo se ga udeležili. Sestavljen je 
bil iz predavanj in delavnic, kjer so 
bili predstavljene tako temeljne 
smernice kakor tudi zelo praktični 
poudarki, ki jih je treba upošteva-
ti, da župnija postane bolj odprta 
navzven in misijonarska.

Najprej je pomembno prepoznati, 
da je evangelizacija potrebna. Biti 
misijonar je naše poslanstvo že od 
krsta naprej. Jezus je to delo zaupal 
vsem nam in nas poslal, naj naredi-
mo vse narode za njegove učence. 
Smo Jezusove priče. 

Sveto pismo nam ob tem 
zapoveduje štiri naloge: pojdite, 
naredite (vse narode za njegove 



učence), krščujte in učite. Krščevati 
in učiti znamo, kajne? Krst in ostale 
zakramente redno podeljujemo, 
kljub nekoliko slabši statistiki, ena-
ko lahko trdimo za verouk. Čeprav 
s tem neposredno izpolnjujemo 
Jezusovo zadnjo zapoved, pa rezu-
ltatov evangelizacije ne vidimo ali 
pa je učinek prav nasproten. Kje 
torej zgrešimo? Popolnoma poza-
bimo na zapoved, ki stoji tik pred 
za dnjima dvema: naredite za Kri
stusove učence. Tu gre za ljudi, ki 
so Jezusa srečali, ga sprejeli v svoje 
srce, razvili odnos z njim in se za-
vestno odločili, da mu bodo sledili. 
Učenec je tisti, ki v sebi čuti spon-
tano željo po tem, da svetu oznani 
Kristusa. Zato pa se mora vsak 
izmed nas ponovno spreobrniti in 
se zavestno odpraviti za Jezusom. 

Tako po stane učenec misijonar. 
Šele ko vsi verni postanemo tudi 
misijonarji, je proces evangelizaci-
je končan. 

Kako pa postanemo učenci? Kako 
dosežemo gorečnost, ki jo od nas 
želi Kristus? Poti je več. Bog vsake-
ga kliče na svoj način, a eno je jas-
no: učenec je tisti, ki se uči, zares 
nauči pa se tisti, ki si tega želi. Če 
nam ni zares mar, se ne moremo 
zares učiti, predvsem pa naučen-
ega ne moremo ponotranjiti. Zato 
naj nam bo mar za poslanstvo 
Cerkve, Kristusov nauk in naše po-
slanstvo, da izpolnimo Božji načrt 
za Cerkev, kot On hoče. 

Ko župljani postanejo učenci, 
se začnejo spremembe in novo 



Vid Sosič

župnij sko življenje. Pri vsem tem, 
naj se ne slepimo, pa je pomem-
bno vodstvo. Pod župnikom smo 
združeni vsi verujoči v župniji. Sku
paj z župnijsko cerkvijo je simbol, 
točka naše edinosti. Ni pa njena 
garancija in tudi ne njen uresniče
valec. To moramo biti župljani 
sami. 

Pomembno je, da župnijski pro-
ces vodi ekipa. Tudi laiki smo na
mreč poklicani v vodstveno službo, 
tudi mi imamo besedo in župnik 
je lahko le hvaležen za vsako naše 
sodelovanje. Pomembno je, da so v 
ekipi, ki bo župnijo povedla v novo 
obdobje evangelizacije, različni 
ljudje, ki vsak po svoje prispevajo 
k rodovitnosti in rasti župnije. Za 
to novo pot pa molimo že zdaj, saj 
brez molitve ni sadov.

Ljudje ne maramo velikih spre-
memb. Radi ohranjamo stare na-
vade, s problemi se radi ukvarjamo 
na iste, utečene načine. Vendar pa 
nenehno ponavljanje nima smisla, 
še posebej, ko govorimo o temelj
ni prenovi, ki jo potrebuje naša 
Cerkev, tudi na ravni župnije. 

Če želimo stati in obstati kot 
duhovno živa župnija, moramo 
biti pripravljeni na novosti, mora-
mo biti odprti zanje. Kako lahko od 
Boga pričakujemo nekaj novega, 
če sami nismo pripravljeni sodelo-
vati z Gospodom za nekaj novega? 
Nekatere stvari morajo umreti, da 
se rodijo nove. To nam izpričuje 
Gospod sam. Zrimo v prihodnost z 
Njim v srcu, z Njim, ki nas kliče, naj 
gremo oznanjat v svet.

Praznik vseh svetih 
ali noč čarovnic?

Če vprašaš otroke pri verouku, 
kateri praznik je 1. novembra, je 
prvi odgovor dan mrtvih ali pa noč 
čarovnic. Redek se najde, ki ve, 
da kristjani praznujemo dan vseh 
svetih. In kaj se na ta dan počne? 
Odgovor otrok se glasi: oblačenje 

Č v čarovnice, izrezovanje strašljivih 
buč, strašenje ... Tudi po televiziji 
so na sporedu grozljivke, celo ri-
sanke imajo tako tematiko. Da ne 
govorimo o tem, da ljudje prireja-
jo črne maše v čast zlim duhovom. 
Ne pretiravam. Povprašajte svoje 



otroke, vnuke, osupli boste, s čim 
vse so se že srečali. Tudi s klica njem 
duhov, ouija ploščami, igrami, ki 
vodijo v svet magije ... Vse v imenu 
zabave, posledice pa so lahko vse 
prej kot zabavne. 

Živimo v vedno bolj poganskem 
svetu, zato je dobro, da se tega 
zavedamo. S takimi stvarmi odpi-
ramo vrata hudobnemu duhu. Jih 
znamo tudi zapreti? Pa naši otroci?
Izrezujemo strašljive buče? Saj so 
le jesenski okras? Izvor je v po-
ganskem obredu. V bučo so Kelti 
spravili posmrtne ostanke otroka, 
ki so ga živega zažgali. Žrtvovali so 
ga zlim duhovom, da bi jih umiri-
li, ker so se jih bali. Vsako leto so 
čarovniki določili, čigav otrok bo 
žrtvovan. Se nam izrezljane buče 
še zdijo jesen ski okras?

Nam se ni treba nikogar in niče-
sar bati! Imamo Jezusa, ki je šel 
v podzemlje in premagal vse zlo! 
Držimo se ga z vsem srcem in z 
vsem ravnanjem!

Kako zapreti vrata, ki smo jih odpr-
li hudemu? Gospod nam je po-
daril orodje, s katerim to lahko 
naredimo in se vrnemo v Očetovo 
naročje, na varno. Dal nam je sve-
to spoved. Odklon od Boga nam je 
lahko odpuščen! V teh dneh okrog 
praznika vseh svetih pa nam je po-
darjeno še drugo orodje, ki lahko 
zaceli luknje, ki so jih pustili naši 
grehi, naše napačne odločitve in 
ravnanja. Po molitvi, sveti maši in 
obisku pokopališča lahko prejme-
mo popolni odpustek, »mazilo«, ki 
bo te luknje zacelilo.

Danes so ljudje vedno bolj pre-
strašeni. Po pomoč se zatekajo k 
vračem, vedeževalcem, magom ... 
Jezus je močnejši! In pošilja nas v 
svet. Če v temi prižgemo eno samo 
vžigalico, ni več tako temna! Vzemi-
mo to naročilo resno. Prinašajmo 
upanje, pogum, veselje, mir! Vse 
to se dobi pri Njem. In bodimo te 
vžigalice.

Katarina Lajevec



Sončna cesta
Knjiga in čaj

Dragi knjigočajevci in vsi, ki 
spremljate naše branje. Knji-
ga, o kateri se bomo pogovar-
jali v novembru, je Sončna ces-
ta avtorja Francesca Lorenza.

Šele ko propadejo naši človeški 
načrti, lahko Bog začne v nas ure
sničevati svoj, Božji načrt. Nekaj 
starega, nezdravega in škodljive-
ga mora umreti v nas, da lahko 
zaživimo kot novi ljudje. V življe
nju se srečamo z veliko problemi. 
Največji, ki ga težko rešimo s svo-
jo voljo, pa so gotovo naši odno-
si. Vse ostalo se nekako uredi, 
odnosi pa so področje, kjer smo 
velikokrat nemočni. Takrat je tre-
nutek, ko na pomoč pokličemo 
Boga. In pride. Zagotovo pride.

Tak zaplet se je zgodil tudi zelo 
znani italijanski rokovski skupi-
na Sun Eats Hours. Štirje fantje iz 
Vicenze so želeli uresničiti svoje 
sanje. V nekaj letih so postali zelo 
uspešni in osvojili so srca na tisoče 
oboževalcev. Potem se je zalomi-
lo. Začeli so se utapljati v mamilih, 

alkoholu in spolnosti. Prepiri in 
zlorabe so razrahljali prijateljske 
vezi med njimi in zmanjkalo jim 
je pravega navdiha. A prav to je 
bila zanje življenjska prelomnica.
Avtor knjige ‒ pevec in vodja sku
pine Francesco Lorenzi ‒ opisuje 
globoko krizo, iz katere se ni mo-
gel izvleči sam. Pot je šla strmo 
navzdol. Po mnogih očitkih vesti in 
nizu srečanj z Jezusom je doživel 
preporod kot kristjan in glasbenik.

Počasi so se k Jezusu spreobrnili 
tudi ostali fantje. Rešili so se odvis-
nosti in danes prepevajo Gospodu. 
Vodi jih zaupanje v Boga. Odloči-
li so se preimenovati v The Sun, 
Sonce, ker jim to odslej razsvetlju-
je srce in jih vodi na njihovi novi 
poti. Sku pina The Sun je nastopala 
tudi pred papežem Frančiškom. 
Povabljeni ste k branju tega čudo-
vitega življenjskega pričevanja. 

Zdenka Sušec

D
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OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN

      

SPREJEM v ŽUPNIJSKI PISARNI:
ponedeljek, torek, četrtek in petek 

NEDELJE:  8.00 in 10.00
Tomačevo: 8.00

DELAVNIKI: 7.30 in 18.00
SOBOTE: 18.00

URNIK SVETIH MAŠ

od 8.30 ‒ 9.30 in 17.00 ‒ 17.45

SPOVEDOVANJE:
NEDELJE:  7.30  ‒  7.50 in 9.30 ‒ 10.30

DELAVNIKI: 17.30 ‒  18.15
SOBOTE: 17.30 ‒  17.50

Blagoslov zakonskih jubilantov

Vsaka obletnica zakonskega živl-
jenja je lepa priložnost za prazno-
vanje. Lahko je obnovitev temeljne 
obljube, ki sta jo zaročenca pred 
Bogom in ljudmi izrekla na po-
ročni dan – obnovitev obljube sku
pne predanosti Bogu in ljubezni 
v darovanju drug drugemu.
Zato vse zakonske pare, ki v letu 2019 
praznujete 5, 10, 15, 20, 25 in več let 
zakonskega življenja, vabimo k sve-
ti maši v nedeljo, 17. novembra, ob 
10.00. Sledila bo pogostitev na trgu 

V pred cerkvijo. Prosimo, da svojo 
prisotnost potrdite v župnijski 
pisarni ali po elektronski pošti.

“Kristjanom so stene med 
nebesi in zemljo, preteklostjo, 
sedanjostjo in prihodnostjo 

zde prosojne.
Papež Benedikt XVI.



Pričakujemo ...
PETEK, 1. NOVEMBER vsi sveti, slovesni praznik: v cerkvi Vseh svetih 

svete maše vsako uro od 8.00 do 15.00 ter ob 
17.00 in 18.00, spovedovanje ves dan od 8.00 
do 19.00

ob 15.00 sv. maša, ki jo bo daroval ljubljanski 
nadškof msgr. Stanislav Zore, potem molitev 
in blagoslov pokopališča pri Sv. Križu

ob 19.00 molitev rožnega venca za vse rajne v 
stari cerkvi

ob 20.00 tradicionalni molitveni večer za 
mlade v cerkvi Vseh svetih

SOBOTA, 2. NOVEMBER spomin vseh vernih rajnih: svete maše ob 
9.00 in 18.00, v Tomačevem ob 18.00

PONEDELJEK, 4. NOVEMBER ob 18.00 sveta maša za vse pokojne 
sodelavce in dobrotnike Karitas

SREDA, 6. NOVEMBER ob 18.45 biblična skupina v župnijski knjižnici

PETEK, 8. NOVEMBER prvi petek, dopoldne obhajanje bolnikov po 
domovih

od 19.00 do 22.00 adoracija

TOREK, 12. NOVEMBER ob 18.45 večer Knjiga in čaj ob knjigi Sončna 
cesta

ob 19.00 srečanje za starše veroučencev  1. in 
2. razreda v veroučni učilnici

NEDELJA, 17. NOVEMBER ob 10.00 pri sveti maši blagoslov zakonskih 
jubilantov 

SREDA, 20. NOVEMBER ob 18.45 biblična skupina v župnijski knjižnici

TOREK, 26. NOVEMBER ob 18.45 sestanek katehetov v župnijski 
knjižnici


