oznanila
Župnija
Ljubljana Sveti Križ

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

julij in avgust 2020
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Novemu času na pot

ukaj sem. Zazrla sem se v svoj
res. Kopljem se k zavesti, a tukaj
je vse majavo. Dvigam se. Omagujem. O Bog, verujem, pomagaj
moji neveri.

Ali je mogoče pozabiti na čas ka
rantene, ki smo ga preživeli? Na
učno uro za vse nas: odločilna je
solidarnost, ki se je lahko učimo
samo takrat, ko čuteče pomagamo
nemočnemu človeku in zmoremo
sprejeti pomoč drugih. Pa vendar, to najgloblje spoznanje o ra-

dikalni medsebojni soodvisnosti
in odločilni vrednosti pomoči ni
v bistvu nič novega, staro je kot
človeštvo. Človeška moč in šibkost
sta neločljivo povezani.
Ponovno smo skupaj. Ponovno
so odprta vrata našega skupnega
doma, naše cerkve, našega občestva. Prosimo za vrnitev stare moči.
Ne bo se vrnila. Življenje prihaja z
Njim, da nas obnovi. Čutimo potrebo po okrepitvi, da bomo spet
kos življenju in novi izkušnji, ki jo je
prineslo. Nismo več, kar smo bili,
novo pa šele nastaja.
Spoštujmo svojo potrebo po
okrevanju. Zavetje iščimo v razumevanju sorodnih duš. Tiho
okrevanje ni izguba časa. Naše
občestvo naj nam bo varno zatočišče. Naša veriga mora vzdržati, saj ko se poveže tudi najšibkejši
člen, je moč večja.
Že Davidov psalm nas opogumlja:
Gospod je moj pastir,
nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih
mi daje zatočišče;
k vodam počitka me vodi.
Mojo dušo poživlja,
vodi me po pravih stezah

zaradi svojega imena. /…/
Le dobrota in milina me bosta
spremljali
vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši Gospodovi
vse dni življenja.
V tem skupnem zavetju nam more
On podariti tisto notranjo moč, ki
nas dvigne v novo, nenaporno lah
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kost, ki nam odpre poti, da nam
življenje reče: DA.
Združeni. Prositi. Nikoli prenehati
verjeti v zastonjsko ljubezen. Saj
nas je Bog ljubil pred stvarjenjem
sveta.
A je mogoče pozabiti na njegov kapital?
Neža Pirih

Bog Oče in lepota stvarstva

oleti imamo več priložnosti za
preživljanje časa v naravi. Kako dobro nam dene, da gremo iz mesta
na podeželje ali celo v divjo na
ravo, kamor redko stopi človeška
noga. Tam imamo priložnost, da
bolj pristno doživimo stvarstvo, ki
nam ga je dal Bog.
Ob lepoti narave in občudovanju
veličine kozmosa se naša duša lah
ko odpre globljemu zaznavanju
sveta. Kako čudovito, raznovrstno,
domišljeno in veličastno je vse, kar
nas obdaja v naravi!
Je morda vse to rezultat naključja?
Ne. Duhovni človek bo v tem prepoznal delo Boga Stvarnika, ki želi z
vsem bogastvom stvarstva človeka
razveseljevati in ga spodbuditi, da
ga slavi.

V naravi lahko na poseben način
spoznavamo Boga. Bog ni samo
koncept, neko prapočelo, izvor
vsega bivajočega (ki se morda ne
zmeni za ustvarjena bitja). Ob
občudovanju narave ta Bog postaja Stvarnik in živi Oče, ki skrbi za
vse, kar je ustvaril.
Papež Frančišek pravi, da je stvarst
vo čudovit dar in znamenje neskončne Božje ljubezni do nas. Ko
prepoznamo, kaj vse je bilo ustvarjeno za nas, začenjamo prepoznavati radodarnost Darovalca. Vse
to v nas zbuja čudenje in globok
občutek hvaležnosti. Odkrivamo,
da nam je bilo vse podarjeno – vse,
kar je okrog nas, pa tudi vsi ljudje,
ki jih srečujemo. Podarjeno nam je
bilo življenje in vse, kar smo.

Hkrati ob prostranosti narave
začnemo dojemati, da imamo na
tem svetu tudi mi svoje poslanstvo, za katero smo bili ustvarjeni.
Vse v stvarstvu ima svojo nalogo,
svoje poslanstvo – prav tako ga
imamo tudi mi, ljudje.
V naravi lahko močneje zaznavamo, kdo smo. V mestu nas namreč
človeški produkti in ideje zamotijo
ter nam slikajo pogosto zelo drugačen, umeten koncept človeka in
njegovega življenja. Prek narave pa
se duša spočije od človeških miselnih konstrukcij in zazna preprostost in lepoto življenja.
Povezanost z naravo in njeno
spoštovanje nam je v pomoč, da
se bližamo Stvarniku. Privoščimo
si v tem poletju obisk narave –
jezera, reke, morje, polja, gozdove,
planine … Naužijmo se lepot stvar
stva, se notranje odpočijmo in
slavimo našega Stvarnika.
Peter Možina

Slavite Gospoda,
vsa Gospodova dela,
hvalite in poveličujte ga na veke.
Slavita Gospoda, sonce in luna,
zvezde na nebu, slavite Gospoda.
Naj slavi zemlja Gospoda,
hvali in poveličuj ga na veke.
Slavite Gospoda, gore in hribi,
vse rastline na zemlji,
slavite Gospoda.
Slavite Gospoda, studenci,
morja in reke, slavite Gospoda.
Slavite Gospoda,
morske in vodne živali,
vse ptice pod nebom,
slavite Gospoda.
Slavite Gospoda,
vse zveri in živina,
vsi ljudje, slavite Gospoda.
(Daniel 3)

Obnovitvena dela v župniji

VV

minulih oznanilih je bila večina prispevkov duhovno obarvana.
Vsebina naj bi nas vodila in spodbujala k razmišljanju o veri, k prepoznavanju in iskanju Boga v živ
ljenju ter na opogumljala, da tudi
drugim povemo o razlogih našega
upanja in veselja ter jih povabimo
v naše občestvo.
V tem prispevku pa vam želimo
predstaviti pogled na delovanje
župnije z vidika opravljenih in potrebnih obnovitvenih del, da se
bomo srečevali v prijetnih, toplih
in suhih prostorih.

•

net, da nam omogoča tudi
prenos svetih maš;
v nekaj tednih bo sledila menjava oken na južni strani vero
učnih učilnic.

Hvaležni smo župljanom, da darujete sredstva ob nabirkah, ter vsem,
ki tolikokrat priskočite na pomoč
pri številnih opravilih. Hvala vsem,
ki opazite potrebo ali imate idejo
za izboljšavo in to potem podprete
s svojim darom ali opravljenim delom. Bog povrni!

Januarja 2020 je župnik Peter
Možina sklical in imenoval župnij
Župnija poleg cerkva Vseh svetih, ski gospodarski svet (Tine Kunaver,
Sv. Križa in Sv. Marjete vzdržuje Jože Meden, Peter Schwarzbartl,
tudi mežnarijo v Tomačevem ter Tone Berčan, Mitja Žakelj, Primož
Brovč), ki bo s skupnimi močmi
župnišče in veroučne prostore.
V zadnjih dveh letih smo uspešno obravnaval vprašanja, povezana z
župnijskimi gospodarskimi zadevaopravili nekaj večjih investicij:
• zamenjali okna v župnijski mi in materialnimi pogoji za njeno
knjižnici, ki je postala mesto pastoralno delovanje.
srečevanj različnih skupin;
• obnovili sprejemno pisarno in Izzivov ne manjka, kakšnega ste
vsaj kratkoročno sanirali vlažna gotovo opazili tudi sami. Tukaj je
nekaj večjih:
tla;
• zagotovili stabilno optično • zamakanje strehe nove cerkve;
napeljavo za telefon in inter- • dotrajanost lesenih vitražnih

•
•
•

okenskih profilov, ki povzroča
zamakanje ob stenah nove
cerkve;
fasadne in betonske poškodbe
na zidu nove cerkve;
dotrajanost toplovodnega si
stema in krmiljenja ogrevanja;
celovita obnova cerkve Sv.
Križa.

Želimo si, da nam ne bi kapljalo na
glavo, da bi imeli suhe in tople prostore ter da bi imela cerkev lepo
zunanjo podobo, ki bi jo napolnjevali zadovoljni in veseli župljani.
Župljani, ki se v župnijskih prostorih počutijo kot doma.
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Da bi uresničili to željo, se na vas
obračamo s prošnjo za vaš dar za
obnovo. Oddate ga lahko v župnij
ski pisarni, nakažete na TRR župnije ali darujete ob posebnih oznanjenih nabirkah.
(TRR: SI56 0430 2000 3332 225,
koda CHAR, namen Dar za obnovo,
sklic SI99)
Hvala za vsak vaš dar in čas, ki ga
darujete za opravila. »Da dajete od
svojega uboštva vse, kar potrebujete za svoje življenje.« (Mr 12,44)
Primož Brovč

Oratorij

otekal bo od 24. do 28. avgus- spletni strani. Prijave zbiramo do
ta. Osrednji lik, ki ga bodo spozna- 15. avgusta.
vali otroci, bo svetopisemska junakinja kraljica Estera, ki tvega
lastno življenje, da svoje ljudstvo
reši zanesljive smrti. Imela je številne kreposti ‒ lepoto, odgovornost, zavedanje pomena posta in
molitve, zaupanje in hvaležnost.
Oratorij je namenjen otrokom od
5. do 15. leta. Vse informacije o
oratoriju in povezavo na elektronsko prijavnico najdete na župnijski

K
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Katehumenat

atehumenat lahko poimenujemo tudi spoznavanje krščanstva
ali začetni verouk za odrasle. Zato
vabimo vse, ki želite iz prve roke
izvedeti kaj več o krščanstvu, o katoliški veri, o Jezusu ali pa bi radi
prejeli zakramente.

»Srečna duša, ki najde Jezusa v
evharistiji in vse v evharistiji.«
(sv. Peter Julijan Eymard)

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:

Peter Možina
Primož Brovč
Helena Reberc
LEKTORIRANJE: Marta Anžlovar
FOTOGRAFIJA: splet

Prvo srečanje bo v četrtek, 8. oktobra, ob 20.00 v prostorih župnije Ljubljana Sv. Križ (Na Žalah 2).
Srečanja bodo trikrat na mesec (ob
četrtkih) do aprila 2021.
Prijave: zupnija.lj-zale@rkc.si ali na
telefon 040 505 270

POLETNI 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
17.00‒17.45

SPOVEDOVANJE
NEDELJE: 7.30‒7.50 in 9.30‒9.50
DELAVNIKI: 18.30‒18.50
SOBOTE: 18.30‒18.50

Pričakujemo ...
PETEK, 3. JULIJ

prvi petek, obhajanje bolnikov po domovih
sveta Ciril in Metod, slovanska apostola in
sozavetnika Evrope, slovesni praznik: sveta
maša ob 19.00
od 20.00 do 22.00 adoracija

NEDELJA, 26. JULIJ

Krištofova nedelja: po svetih mašah blagoslov vozil za srečno vožnjo
v Tomačevem praznovanje ob godu zavetnice svete Marjete: sveta maša ob 8.00,
sledi pogostitev

PETEK, 7. AVGUST

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

NEDELJA, 15. AVGUST

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

SOBOTA, 20. AVGUST

objava urnika veroučne šole na naši spletni
strani

PONEDELJEK–PETEK,
24.–28. AVGUST
PONEDELJEK–PETEK,
31. AVGUST–4. SEPTEMBER
PONEDELJEK, 7. SEPTEMBER

oratorij za otroke, prijave do 15. avgusta
vpis k verouku: vsak dan od 17.00 do 18.00
v veroučnih prostorih (vhod z župnijskega
dvorišča)
začetek verouka

