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

oznanila



M
Odkrivanje duhovnega sveta

Mesec november je čas, ko se 
naš pogled bolj zazre v prostorje 
onostranstva in večnosti. Kristja-
ni prvega novembra obhajamo 
slovesni praznik vseh svetih – ne 
samo tistih, ki so bili uradno raz-
glašeni za svetnike, temveč ljudi 
vseh dob, ki so bili odprti za Boga 
in so mu v življenju sledili z dob-
rim srcem in plemenitimi dejanji.
Med njimi so mnogi naši predni-
ki, katerih imen niti ne poznamo, 
pa so svoje življenje naravnali po 
Božjem načrtu. Tudi pokopališče 
na Žalah je, to lahko verjamemo, 
poseljeno s svetniki. Ali se zave-
damo, da imamo v številnih svetih 
možeh in ženah iz naših rodbin in 
krajev močno duhovno oporo? Ali 
iz tega črpamo moč tudi zase, za 
našo pot z Bogom?
V duhovnem svetu nismo sami, 
pot k svetosti ni individualistični 
projekt. Cerkev je povezana skup-
nost, v kateri smo vsi na isti poti z 
Bogom in k Bogu in smo si v med-
sebojno oporo. Naši pokojni pred-
niki, tudi nerojeni otroci iz naših 
družin, so tisti, ki lahko pri Bogu 
posredujejo za nas, za naše dru-
žinske potrebe – saj so naše krvi!
V tem mesecu smo povabljeni, da 
tudi mi molimo za naše rajne ali 

zanje darujemo sv. maše ter s tem 
duhovno pripomoremo njim, ki se 
še očiščujejo, da bi brezmadežni 
stopili pred Boga. Tako je izmenja-
va duhovnih dobrin obojestran-
ska. Duše, ki so pri Bogu, lahko že 
prosijo za nas – tudi duše v vicah! 
In mi lahko prosimo zanje, da gre-
do hitreje skozi očiščevalno trplje-
nje. Ravno to je namen sv. maš, ki 
jih darujemo za pokojne.
V dneh teh praznikov je priložnost, 
da poglobimo svojo vero, saj se 
»na trgu« pojavljajo razne duhov-
nosti, ki delajo zmedo v našem 
dojemanju smrti in posmrtnega 
življenja. Kako privlačna so lahko 
drugačna verovanja, ker se marsi-
komu zdi, da potrebuje duhovno 
popestritev ali inovativni duhovni 
razvoj.
Veliko ljudi se navdušuje nad re-
inkarnacijo kot sredstvom, ki daje 
nove možnosti v drugih življenjih, 
če smo to življenje zavozili. V res-
nici je to čisto zgrešeno dojemanje 
reinkarnacije in pokvečenje hin-
dujske misli za lagodnost evrop-
skega človeka, da se bolj ali manj 
neodgovorno igra s svojim živ-
ljenjem. In videti je, kot bi hotel 
vztrajno priti do odrešenja sam, 
brez Božjega usmiljenja in odpuš-



čanja. Kristus pa nam ponuja svo-
jo ljubezen sedaj, v tem edinem 
življenju, ki nam je na voljo, v ka-
terem napredujemo, da se z Njim 
dokončno srečamo v večnosti. 
Razni guruji govorijo o novi dobi 
(new age) duhovnega človeka, ki 
bo presegla krščanstvo, saj naj bi 
bilo zastarelo. Ne pustimo se za-
peljati. Ne samo zato, da se bomo 
izognili zapravljanju za duhovnost, 
ki ne more nasititi duše; posledice 
iskanja odrešitve v napačni sme-
ri so lahko katastrofalne za našo 
dušo in mir srca. 
Te duhovnosti ponujajo ukvarja-
nje z angeli vseh vrst, omenjajo 
celo Jezusa kot preroka, obljub-
ljajo tako ali drugačno odrešenje 
in osvoboditev. Vse to nas lahko 
zavede in mislimo lahko, da je to 
neka nadgradnja, poglobitev kr-
ščanstva, v resnici pa nas te du-
hovnosti odpeljejo stran od prave-

ga Boga. Na takih poteh pogosto 
pride do izgube realne presoje in 
stika s stvarnostjo, do plavanja v 
navidezne svetove, iskanje ugod-
ja, dobrega počutja in osebnostne 
rasti. Navadno je treba vse te sto-
ritve tudi dobro plačati.
Jezusovo odrešenje in življenje v 
Cerkvi pa je zastonj. Morda tudi 
zato nekatere vleče drugam, saj 
mislijo, da moraš veliko plačati, če 
hočeš nekaj dobrega dobiti. Kako 
težko nam je sprejeti iskreno lju-
bezen Boga, ki se nam daje zastonj 
iz čiste dobrote!
Pred prvim novembrom je postala 
popularna noč čarovnic, izrezova-
nje buč v obliko hudobnih obra-
zov, klicanje raznih duhov. Čeprav 
se to predstavlja kot nedolžna za-
bava in popestritev življenja, gre 
za vračanje v poganstvo, vračanje 
v zasužnjenost starih verovanj in 
vraževerij, vračanje v predkrščan-



sko dobo, ki je bila pod vplivom ra-
znih (hudih) duhov. 
Pustimo tudi horoskope in razno-
vrstna nepreverjena razodetja, ki 
dajejo skrito spoznanje … Izogni-
mo se raznim duhovnim skupi-
nam, ki obljubljajo novo dobo za 
človeka in pravijo, naj se otresemo 
zastarelega krščanstva.
Nedavno sem šel blagoslavljat sta-
novanje, kjer je ukvarjanje s čud-
nimi energijami, nihali in medita-
cijami družinske člane pripeljalo 
v bolezni in pogoste medseboj-
ne spore. Odstraniti je bilo treba 

afriške kipce, ki so lahko uročeni, 
energetske piramide in kristale … 
Današnji človek hrepeni, išče 
spoznanje. Namesto eksotičnih in 
varljivih duhovnosti je treba izbra-
ti pogum, da se poglobimo v evan-
gelij in odkrijemo, kaj nam Jezus 
v krščanstvu ponuja. Jezus Kristus 
niti malo ni zastarel, temveč zelo 
aktualen in ostaja Odrešenik sle-
hernega človeka na tej zemlji. On 
je zvesti prijatelj, ki nas v stiskah 
in težavah ne zapusti. On je edina 
pot, ki pelje k Očetu.

župnik Peter Možina

Oče naš, želim Ti prisluhniti

Oče naš, 
vem, da nas imaš rad,
vem, da nas poslušaš 

in rad uslišiš naše prošnje,
a včasih ne vem, kako naj si jaz 

izprosim to, 
česar si morda niti ne zaslužim,

pa si vendar močno želim.
V nebesih si 

in opazuješ ljudi na zemlji,
opazuješ tudi mene 

in mojo grešnost,
slišiš moje prošnje 
in vidiš zmešnjavo, 

ki mi pogosto polni srce,
kličeš me, a mi ne olajšaš poti. 

Zakaj tako?

Posvečeno bodi Tvoje ime!
Slavila bi Te rada in Te častila,

zahvaljevala bi se Ti za vse,
kar si mi podaril,

toda – kot razvajen otrok 
hočem še več, 

zato je moja molitev 
pogosto tako sebična, 

da ne vidim sveta, ljudi okoli sebe.
Pridi k nam Tvoje kraljestvo.

Vem, da so moje prošnje polne 
hrepenenja

in potrebe po tem,
da bi bila uslišana,

a sama se ne znam ustaviti in 
odpreti svojega srca,

ne znam prisluhniti tistim,



ki me potrebujejo.
Zakaj torej jaz pričakujem,

da me boš slišal TI?
Zgodi se Tvoja volja.

Rada bi se predala in Ti rekla tako,
a hkrati molim, 

da bi bila Tvoja volja 
enaka mojim željam,

da bi bilo izpolnjevanje 
mojih prošenj tisto, 

kar moram dobiti od Tebe.
V nebesih in na zemlji.

Na večnost premalo mislim, 
ker se mi še vedno zdi oddaljena, 

toda Tvojega usmiljenja bi bila 
rada deležna kadarkoli.

Vem, da si sodnik, 
a hkrati si tudi Oče,

zato, kljub svojim napakam, 
zaupam v Tvojo dobroto, 

tu, na zemlji, in v nebesih.
Daj nam danes naš vsakdanji 

kruh.
Saj nam daješ najboljši kruh, 

Gospod,
daješ nam sebe,

edini kruh, za katerega vemo,
da se ga ne moremo prenajesti, 

daješ nam svojo ljubezen,
daješ nam besede večnega življenja.

Odpusti nam naše dolge.
Toliko jih je, 

da jih ne bi mogla 
nikdar zares odplačati;

ne mislim na tiste materialne, 
tudi tiste morda še imam,

a za tiste se lahko, 
s Tvojo pomočjo, potrudim, 

da jih povrnem;
kako pa naj Tebi povrnem vse 

ostale dolgove,
če mi jih ne bi odpustil?

Tudi mi odpuščamo svojim 
dolžnikom.



Ne vem, če jim zares, 
najbrž ne vsem in ne vedno; 

pravzaprav ne vem, 
če bi za kogarkoli lahko rekla, 

da je moj dolžnik;
verjetno sem največji dolžnik 

jaz sama
in bi morala prositi druge,

da bi mi odpuščali.
Ne vpelji nas v skušnjavo, 
vse polno jih je, Gospod,
in Ti me svariš pred njimi,

toda jaz pogosto ostajam gluha 
za Tvoja svarila,

zato je v meni pogosto 
strašna zmeda

in tavam kot izgubljena ovca 
po širnem svetu.

Reši nas vsega hudega.
Reši me samote, Gospod, 
vsaj zdaj mi je ta najhujša,

reši me brezbrižnosti, obupavanja, 
omahovanja,

podari mi moč in ljubezen,
da bom lahko svetila v ljubezni,

da bom lahko dajala
in ne neprestano samo jemala.

Amen!
Tako bodi, Gospod, 

naj izpolnim Tvojo voljo,
naj prisluhnem tistim,

ki me potrebujejo, 
predvsem pa naj prisluhnem Tebi 

in Tvojemu klicu.

Saša Schwarz



Veliki junak Tajvana
Knjiga in čaj

VVeliki junak Tajvana je Slove-
nec, kirurg dr. Janez Janež (1913–
1990). Zdravnik Fan Fenglong 
(Vzorni feniks) ali preprosto Oki 
(Veliki), kot so ga imenovali na 
Tajvanu, je v 42 letih službe brez 
plačila opravil več kot 80.000 ope-
racij (povprečno šest na dan), kar 
je po današnjih normativih delo za 
tri kirurge. »Sem kirurg in drugega 
ne znam. Za to bom dajal odgovor 
Bogu,« je nekoč dejal.
Lani, ob tridesetletnici njegove 
smrti, je bila iz kitajščine prevede-
na knjiga o njem. Z njo dobivamo 
še en delček v mozaiku življenjske 
zgodbe tega neverjetnega zdrav-
nika in laičnega misijonarja iz 
Dolskega pri Ljubljani. Njegovi so-
delavci, bolniki in njihovi svojci s 
Tajvana, kjer je kot kirurg deloval 
kar 38 let, so strnili hvaležne spo-
mine nanj v knjigi Veliki zdravnik 
Fan Fenglong – Oki. Kupite jo lah-
ko v župnijski pisarni (15 EUR).
Zdravnik je bil z vsem srcem. 
Čeprav je bil stalno z bolniki, je 
bral in študiral, da bi dopolnjeval 
svoje strokovno znanje. Ni se me-

nil ne za slavo ne za denar. Vsa leta 
v bolnišnici Sv. Marije v Luodongu 
ni prejemal plače. Nasprotno. Z 
denarjem je pomagal revnim bol-
nikom, ki si sicer zdravljenja ne bi 
mogli privoščiti. Denar so mu po-
šiljali znanci in dobrotniki z vsega 
sveta. Lahko bi si privoščil udob-
no življenje, a je vse razdal. Slava 
mu je bila ponujena na krožniku. 
Večkrat so ga hoteli predlagati za 
Nobelovo nagrado, pa je vedno 
odklonil. Pisali so o njem, a je ved-
no prosil, naj o njem pišejo čim 
manj in še to samo resnico, brez 
olepševanj.
Srečanje skupine Knjiga in čaj bo v 
torek, 16. novembra, po večerni 
sv. maši.

ponedeljek, torek, četrtek in petek
8.30‒9.30 in 17.00‒17.45

SPREJEM V ŽUPNIJSKI PISARNI Jezus ve vse najslabše o tebi. Kljub 
temu je tisti, ki te najbolj ljubi. 
(A. W. Tozer)



Molitev za naše rajne
Gospod, ti nisi Bog mrtvih, temveč Bog živih.

Spominjamo se vseh rajnih, ki so nam bili blizu:
svojih domačih, sorodnikov, prijateljev in znancev.

Prosimo te, da jih sprejmeš v nebesa 
med svoje ljubljene otroke.

Nam pa pomagaj, da se ob njihovem odhodu
ne bomo čutili osamljene in ne bomo izgubili poguma.
Potolaži nas in nam daj moči, da bomo živeli v ljubezni.

Tako se bomo tudi sami pripravljali 
na dokončno srečanje s teboj,

ko bomo zaživeli polnost življenja v nebesih
in spet srečali svoje drage. Amen.
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OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN

Ukrepi v naših cerkvah 

Za udeležbo pri sv. mašah morajo verniki, starejši od 15 let, izpolnjevati pogoj PCT. 

Osebam, ki ne izpolnjujejo PCT pogojev, je zagotovljena indi-
vidualna duhovna oskrba (obhajilo, spoved, …). Dogovorijo se 
lahko po telefonu: 01 437 22 03.

Spletni prenos sv. maš (vsak dan): www.ljubljana-sveti-kriz.si:

      

NEDELJE:  8.00 in 10.00
Tomačevo: 8.00
DELAVNIKI: 7.30 in 19.00
SOBOTE: 11.00 in 19.00

URNIK SVETIH MAŠ

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


