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

oznanila



P
O sinodi – prvi del

Papež Frančišek je sklical vesolj-
no sinodo z naslovom Za sinodal-
no Cerkev – občestvo, sodelovanje 
in poslanstvo, ki poteka med leto-
ma 2021 in 2023.
Kaj je sinoda? V grščini pomeni 
hoditi skupaj. In ravno ta pomen 
hoče papež Frančišek bolj okrepiti, 
saj gre za prvo sinodo, ki ne bo po-
tekala samo v Rimu, ampak v treh 
fazah – do avgusta 2022 po škofi-
jah, potem po posameznih celinah 
in na koncu v Rimu.
V prvem tisočletju je bila »skupna 
hoja« oziroma sinodalnost običaj-
no delovanje Cerkve, v kateri so 
se razumeli kot »ljudje, združeni v 
edinosti Očeta in Sina in Svetega 
Duha«.
Tudi v drugem tisočletju, ko je 
Cerkev močneje poudarila hierar-
hično strukturo, se je takšno de-
lovanje ohranilo. Drugi vatikanski 
koncil je zasidran v dinamiki tega 
izročila. Poudarjal je, da »je Bog 
hotel ljudi posvečevati in zveliča-
ti ne posamič in ne brez vsakršne 
medsebojne zveze, temveč jih je 
hotel narediti za ljudstvo, ki bi 
ga v resnici priznavalo in mu sve-
to služilo«. Pripadnike Božjega 
ljudstva združuje krst, vsi krščeni 
smo deležni Kristusove duhovniš-

ke, preroške in kraljevske službe, 
ker smo z udejanjanjem »raznoli-
kega in urejenega bogastva svojih 
karizem, svojih poklicev in svojih 
služb« dejavni subjekti evangeli-
zacije – kot posamezniki in kot del 
celotnega Božjega ljudstva.
Sinodalni proces, v katerega smo 
vstopili lani jeseni, usmerjata te-
meljni vprašanji: Kako se danes 
na različnih ravneh (od krajevne 
do vesoljne) uresničuje »skupna 
hoja«, ki Cerkvi omogoča, da oz-
nanja evangelij? H katerim kora-
kom nas vabi Sveti Duh, da bi ra-
stli kot sinodalna Cerkev?
V tej luči je cilj sedanje sino-
de, da skupaj s celotnim Božjim 
ljudstvom poslušamo, kaj Sveti 
Duh govori Cerkvi.

Janez Rifel



Dvajsetletna pripadnost skupini 
Knjiga in čaj v naši župniji

Je res že toliko let in se še 
kar nadaljuje?! Morda je imela 
poleg voditeljice Zdenke Sušec in 
nekdanjega župnika prste vmes še 
Mala Terezija Deteta Jezusa, kajti 
na njen god, 1. oktobra 2002, smo 
se prvič zbrali v veroučni učilnici 
župnije Sv. Križa v Ljubljani. Ne 
vem več, ali je bil že takrat torek, 
ampak že naslednjič in vse do 
danes se zbiramo enkrat na mesec 
ob torkih po večerni sveti maši. 
Kmalu smo se preselili v župnišče, v 
knjižnico, kar se mi zdi popolnoma 
prav, saj smo obkroženi s knjigami. 
In še nekaj zanimivega – bližje smo 
štedilniku, kjer nam po navadi 
mož naše voditeljice skuha čaj. Naj 
omenim še tole. Ta prelepi knjižnični 
prostor je bil nekoč kapela, kjer so 
bile svete maše, poroke in krsti. 
Vem, da sta se tukaj poročila tašča 
in tast najine hčerke, ona pa je bila v 
tej kapeli tudi krščena.
Skupina Knjiga in čaj je bila in je še 
odprte narave. Vsak se lahko priklju-
či. Lahko pa se tudi »izpiše«. Pripad- 
nost skupini je del moje sreče. Ko se 
odločim, pridem. Pripadati skupini, 
ki bere, ki ji je knjiga sveta, je vred-
no.
K tej skupini sem prišla pri rosnih 
52 letih. Po 20 letih svobodnega 

članstva se včasih zalotim, da se 
mi knjige kljub verski vsebini zdijo 
čudaške, potrebovala bi že dvojna 
očala. Nemalokrat je knjiga vsebin-
sko pretežka in se jezim, zakaj spet 
beremo takšno. Iz lastnih izkušenj 
pa vam lahko zagotovim, da težke 
knjige postanejo razumljive, ko se 
na srečanju začne pogovor. Vsak je 
na vrsti, seveda, če želi kaj pove-
dati, nikakor pa to ni nujno. Naj-
bolje se nam zdi, da nas voditeljica 
kar pokliče. Njej je dano, da ve, koga 
poklicati!
Moja boljša polovica je večkrat re-
kel, da si sploh ni mogel misliti, da 
je možnih 20 različnih mnenj. Včasih 
obdelamo tudi platnice, nekoč je bil 
uvod v knjigo razumljiv bolj kot vse-
bina. (To je resnica!) Če včasih kdo 
ni mogel prebrati knjige, je ob različ-
nih mnenjih, diskusijah, vprašanjih 
in ob gromkem smehu ugotovil, 
da mu je skoraj ne bi bilo treba 
prebrati. Seveda to nikoli ne sme 
biti potuha, da knjig ne bi prebrali.
Prvih 13 let smo imeli sovodite-
lja, nekdanjega župnika Prelovška, 
voditeljica pa je še kar ista; že 20 
let jo gledamo in ona nas. Postali 
smo pravi družabniki in prijatelji, 
saj se poveselimo s čajem, piškot-
ki, za kakšne okrogle obletnice 

J



tudi s tortami itd. Ko se je hrup, po 
navadi po štrudlju, polegel, je vo-
diteljica začela z molitvijo, ob kon-
cu pa smo vedno prejeli župnikov 
blagoslov. Tak način se ohranja še 
danes.
Po nekaj letih druženja ob pre- 
branih knjigah je nekatere nebeški 
Gospod poklical k sebi. Pred za-
četkom predstavitve knjige vedno 
smo in še molimo zanje. Pokojni 
se veselijo, da nadaljujemo branje 
knjig s skupino Knjiga in čaj. Narav-
nani smo namreč v pravo smer, saj 
voditeljica pravi, da se je dala na 
razpolago Svetemu Duhu.
Od leta 2015 se skupina Knjiga in 
čaj brusi ob novih prišlekih in du-
hovnikih. Kar je dobro in vredno, 
da se nadaljuje – to je tudi zasluga 
vztrajnosti voditeljice. Vsekakor ni 
vedno lahko, ker nekateri pridejo 
dvakrat, potem jih trikrat ni ali knjig 
ne preberejo. Ker deluje Božja mi-
lost, se smemo veseliti sprememb, 
da se lahko z zadovoljstvom ozre-
mo v preteklost. Sedaj, v tem ko-
ronskem času, ko se dobivamo na 

spletu prek zooma, je na trenutke 
še večje udejstvovanje. Po drugi 
strani pa je prav, da se občestvo 
srečuje v živo, da Sveti Duh lahko 
prišepne, kaj je dobro povedati 
oziroma kdaj je bolje biti tiho.
V vseh letih našega druženja smo 
obiskali kar precej knjižnic, najdlje 
smo bili v Novi Gorici. Lansko leto 
smo bili v Komendi, kjer smo si 
ogledali knjižnico Petra Pavla Gla-
varja. In s. Helena nam je omogo-
čila videti nemalo knjig v župnišču, 
kjer je živel in deloval duhovnik 
Marijan Arhar. Pred obiskom smo 
prebrali »njeno« knjigo o g. Arhar-
ju.
Menim, da je to dodana vrednost 
verskega življenja in preide v no- 
tranjost človeka in ga duhovno 
obogati. Ob tem čutim, da so ob 
meni ljudje, ki mi jih je namenil 
Gospod. In ker je ena od skupin v 
mojem življenju tudi že dolga leta 
Knjiga in čaj, sem vesela, da ji pri-
padam. 

Cvetka Meden



Skupina Knjiga in čaj ter branje 
dobre duhovne literature

Gotovo opazite, da voditeljica 
skupine Knjiga in čaj v oznanilih 
vsak mesec vabi k branju nove 
duhovne knjige in k delitvi vtisov 
v skupini, ki se srečuje vsak drugi 
torek v mesecu. Za kaj pravzaprav 
gre in kdo se lahko priključi?
Gre za branje kvalitetne katoliške 
literature, na srečanja pa je pova-
bljen prav vsak, ki ga zanima knji-
ga ali njena tema. In tako postane 
del skupine. Na povabilo ene od 
udeleženk sem se ji pred leti pri-
družila tudi sama.
Vsi vemo: Sveto pismo je knjiga 
brez primere. Odlomke slišimo pri 
vsaki sveti maši, vendar pa bi se 
moral vsak kristjan odločiti, da bo 
tudi sam redno prebiral Božjo be-
sedo, saj je velik Božji dar. Po njej 
Bog govori našemu srcu in nas 
nagovarja v konkretni življenjski 
situaciji. Še posebej nam je blizu 
v Novi zavezi, v evangelijih – pri-
povedi o Jezusovem življenju in 
našem odrešenju nam zmeraj pri-
našajo tolažbo in veselje.
Sv. Alfonz Ligvorij je že pred dve-
ma stoletjema in pol ugotavljal, 
da je branje duhovnih knjig mno-
ge grešnike pripeljalo k spreobr-
njenju. Zase vem, da če želim v 
duhovnem življenju napredovati, 

se moram poglabljati tudi v dru-
ge dobre knjige. In bratsko sreča-
nje ter skupen pogovor ob njih je 
zame priložnost, da si vsak mesec 
kljub obveznostim vzamem čas za 
branje, ki me duhovno obogati, 
širi moje znanje in razumevanje 
naše vere.
Danes konkurenco knjigam pome-
nijo ekrani, socialna omrežja in te-
levizija, ki si v naših življenjih jem-
ljejo (pre)več prostora. Pa vendar, 
dobre knjige še zmeraj izhajajo! 
Krščanske knjige nas spodbuja-
jo na poti za Kristusom. Prinaša-
jo blagoslov. Razblinjajo napačne 
predstave, ki jih imamo o Bogu 
ali Cerkvi, soljudeh, družbi, pri-
kazujejo nam Boga v vsej njegovi 
veličastnosti, z njimi si poglablja-
mo vero, spoznavamo njeno bo-
gastvo, krščansko tradicijo, kar je 
pomembno poznati v tem času, ko 
jo svet želi zrelativizirati, si jo pri-
lagoditi. Posvetno in sveto sta dve 
različni stvari – prav je, da ju v živ-
ljenju znamo razločevati.
V skupini radi beremo življenjske 
pripovedi svetnikov in vernih ljudi, 
ki so za Kristusa pričevali na izje-
men način. So neverjetne spod-
bude, ki nas napolnijo s pogumom 
in veseljem, da lahko tudi mi od-
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ločneje stopimo na pot za Njim. 
Spodbujajo nas k premisleku, kaj 
želi Bog za naše življenje, kako bi 
se na najboljši način uresničili v 
osebnem življenju, Cerkvi in svetu.
Za branje tehtnih, vrednih, berlji-
vih krščanskih knjig rada navdušu-
jem tudi druge. Tudi po njih nam 
je namreč Njegova božanska moč 
podarila vse, kar je potrebno za 
življenje in pravo pobožnost, prek 
spoznanja tistega, ki nas je pokli-
cal s svojo slavo in odličnostjo 
(2 Pet 1,3).
Na voljo je veliko knjig in vsako 
leto nastajajo nove – kako torej 
vedeti, kaj brati?
Mislim, da pri branju knjig za pov-
prečnega človeka ni pomembna 
količina. Vzemimo v roke tisto knji-
go, ki nam je všeč in ki nas nago-
vori. Ne bojmo se pogledati iz us-
taljenih okvirov in razširiti svoja 

obzorja. Pomembno je, da bere-
mo knjige, ki niso zavajajoče, zato 
kličimo na pomoč Svetega Duha, 
in kot pravi sveti Pavel, se preizku-
šajte in kar je dobro, obdržite. Zla, 
pa naj bo kakršno koli, se vzdržite 
(1 Tes 5,21-22). Berimo jih z odpr-
tim srcem, da se nas dotaknejo, 
nas spremenijo, da lahko iz njih 
živimo svoje krščansko življenje 
globje, pristneje in tako jasneje 
pričujemo za Kristusa.
Tudi če ne prihajamo na sreča-
nja skupine Knjiga in čaj, si lah-
ko za vsakoletni cilj zadenemo na 
primer branje treh knjig, ki bodo 
poglobile naš odnos z Bogom. Sko-
zi modrost svetnikov in krščanskih 
piscev, med njimi številnih cerkve-
nih voditeljev, se bodo naše oči, 
um in srce resnici odprli na nov 
način.

Barbara Sosič



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

SPREJEM V ŽUPNIJSKI PISARNI 

Kjer je Cerkev, tam je Božji Duh, in kjer je Božji Duh, 
tam je Cerkev in vsake vrste milosti in Duh je resnica. 
Oddaljiti se od Cerkve pomeni zavrniti Duha in se s 

tem izključiti iz življenja. 

(sv. Irenej)



Pričakujemo ...

SREDA, 2. FEBRUAR Jezusovo darovanje, svečnica: svete maše ob 9.00 in 
19.00, v Tomačevem ob 18.00
Na začetku sv. maše bo blagoslov sveč. Duhovnikov 
prihod k oltarju pospremimo s prižganimi svečami.

ČETRTEK, 3. FEBRUAR pri jutranji in večerni sv. maši blagoslov po priprošnji 
sv. Blaža

PETEK, 4. FEBRUAR prvi petek, obhajanje bolnikov po domovih
od 20.00 do 22.00 adoracija

SOBOTA, 5. FEBRUAR ob 9.00 birmanska sobota za veroučence 8. in 9. 
razreda

NEDELJA, 6. FEBRUAR ob 16.00 ogled razstave o dr. Branislavi Sušnik, 
izjemni etnologinji, v Slovenskem etnografskem 
muzeju (organizira skupina Knjiga in čaj)

TOREK, 8. FEBRUAR Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
ob 10.00 ogled in predstavitev Plečnikovih Žal s 
profesorjem dr. Igorjem Bahovcem
ob 20.00 večer Knjiga in čaj ob knjigi Duhovna pesem 
avtorja sv. Janeza od Križa
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