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

oznanila



D
Delo: malik ali sredstvo 

odrešenja?

Delo bistveno zaznamuje člo-
veka in njegov odnos do sveta. Zdi 
pa se, da sodobni človek delo vse 
bolj malikuje. Za nič drugega nima 
več časa. Delo ima vselej prednost 
pred druženjem, praznovanjem 
in razvedrilom. Danes ne delamo 
zato, da bi živeli, ampak živimo 
zato, da bi delali. Kako se je to zgo-
dilo?
Svetopisemsko poročilo o stvarje-
nju osvetljuje pravi pomen dela. 
Svet je bil človeku dan, da bi ga 
»obdeloval in varoval« (1 Mz 2,15), 
dan mu je bil torej v upravljanje 
in oskrbovanje. Človek ni »narav-
no bitje« kot na primer žival, ki se 
ravna po nujnosti nagonov, temveč 
svoje bivanje uresničuje s svobod-
no odločitvijo. Zato ga je Bog po- 
stavil na preizkušnjo: ali bo živel, 
»obdeloval in varoval« stvarstvo v 
poslušnosti njemu ali ne. Človekov 
padec priča o tem, da preizkuš-
nje ni prestal, ampak se je postavil 
na mesto, ki pripada Bogu. Odre-
kel mu je poslušnost in se polastil 
daru. Pisec pravi: »zemlja ti bo ro-
dila trnje in osat« in »v potu svo-
jega obraza boš jedel svoj kruh« 
(1 Mz 3,18-19). Te podobe izražajo 
razočaranje, ko zemlja obdelovalcu 

ne daje pridelka v sorazmerju z vlo-
ženim trudom.
Delo v tem kontekstu razumemo 
kot os človekovega odnosa do vseh 
stvari. Dokler človek živi v posluš-
nosti svojemu Stvarniku, se pravi, v 
odnosu z njim, je delo zanj vir vese-
lja in blagoslova (prim. 1 Mz 1,28-
31). Kakor hitro pa mu poslušnost 
odreče (prim. 1 Mz 3,5), postane 
delo vir trpljenja, vseh mogočih 
anomalij in deviacij.
Antični človek vidi delo kot nekaj 
sramotnega, zato ga prepušča suž- 
njem. Krščanstvo odpravi razliko-
vanje med sužnji in svobodnimi, 
saj so vsi ljudje, kar zadeva dosto-
janstvo, pred Bogom v enakem po-
ložaju: v stanju padca, a po Kristusu 
odrešeni in v njem sinovi in hčere 
nebeškega Očeta. Srednjeveško 
kulturo opredeljujeta dva temelj-
na lika: vitez in duhovnik, ki utele-
šata red oz. hierarhijo. Človekova 
naravnanost do sveta je umeščena 
v smiselno celoto, ki ga ščiti pred 
uničujočimi posledicami gole na-
menskosti.
Z novim vekom se uveljavi meščan-
stvo, s tem pa kapitalistična eko-
nomska razmerja, ki vse bolj teme-
ljijo na uporabnosti in storilnosti. 



Zlasti kalvinizem delovno učinkovi-
tost tudi religiozno upraviči. Gospo-
darski uspeh zagotavlja, da je člo-
vek v stanju milosti.
S tehničnimi pridobitvami in znan-
stvenimi dognanji se človek vse bolj 
polašča »narave«. Njegova volja po 
obvladovanju ga postavlja pred vse 
zahtevnejše naloge, ki ga silijo k vse 
večjemu učinku in storilnosti. Pri 
tem pa prezre, da je sam postal su-
ženj te volje po obvladovanju, ki od 
njega zahteva, da vse svoje življenje 
podredi delu. Delo je zanj postalo 
malik: čast, ki pripada samo Bogu, 
zdaj izkazuje delu. Ali je sploh reši-
tev iz te demonične logike?
Kdor živi v Kristusu, je prejel tudi 

njegov um (prim. 1 Kor 2,16). Um 
(gr. nous) ne pomeni samo razum-
ske zmožnosti, ampak zajema ce-
loto osebe. Kdor sveta ne presoja 
več po mesu, ampak po duhu, tudi 
vsega, kar ga obdaja, sebično ne iz-
korišča, temveč uporablja skladno s 
Kristusom, torej kakor bi vsega tega 
ne imel (prim. 1 Kor 7,31). To ga 
osvobaja od stvari in ga odpira čaš-
čenju Stvarnika, molitvi. V molitvi 
se prenavlja tako njegov pogled na 
svet kot tudi njegovo delo(vanje). 
Od tod globok pomen stavka iz 
Vodila sv. Benedikta: ora et labora 
(moli in delaj).

Robert Kralj 

Č
Duhovne vaje za mlade 

2022 – Kurešček 

Čeprav smo letos že imeli dvoje 
duhovnih vaj, ki so bile namenje-
ne birmancem v pripravi na zakra-
ment sv. birme, smo organizirali še 
tretje. Namenjene niso bile samo 
letošnjim birmancem, temveč tudi 
vsem drugim mladim iz naše župni-
je. 
V prvem septembrskem vikendu, 
ob začetku novega šolskega leta, 
smo prosili Gospoda, da bi se mu 
še bolj približali, da bi nam dal 
moč, motivacijo in pogum za nove 

preizkušnje. Kraj, na katerem so 
vaje potekale, je bil prav poseben, 
posvečen materi Mariji, kraljici 
miru, kraj njenih še nepotrjenih 
prikazovanj – Kurešček.
Po prvih dveh šolskih dneh smo se 
v petek popoldne zbrali na župnij-
skem dvorišču, poskrbeli še za os-
tale potrebščine in krenili na pot. V 
naši začasni »rezidenci«, domu na 
Kureščku smo se razdelili po sobah, 
nato pa se odpravili v skupni pros-
tor. Spoznali smo tamkajšnjo do-



mačinko Lidijo, ki nam je povedala 
nekaj o svojem življenju z Bogom. 
Nato smo ob spremljavi kitar zape-
li, zatem pa imeli bogoslužje v ka-
peli. Po maši sta sledila večerja in 
večerni program s točkami, ki smo 
jih pripravili nekateri izmed udele-
žencev. Nato je napočil čas za po-
čitek, ki pa ga nismo ravno dobro 
izkoristili, saj je bil naslednje jutro 
marsikdo neprespan, pa tudi sit. ;)
Drugi dan smo začeli s skavtsko te-
lovadbo in zajtrkom, pridružil se 
nam je tudi kaplan, nato pa so sle-
dila pričevanja zakoncev iz naše žu-
pnije. Popoldne smo se sprehodili 
do cerkve, kjer nas je čakala Lidija 
in nam povedala še nekaj o njeni 
zgodovini, podrobneje je predstavi-
la tudi fresko v zunanji kapeli, ki je 
delo akademskega slikarja Lojzeta 
Čemažarja.
Po vrnitvi v dom smo poslušali 
predstavitev življenja mlade svetni-
ce male Terezije, še eno pričevanje 

para iz naše župnije ter našega žu-
pnika, kaplana in sestre Helene. 
Pričevali so, kako jih je Bog pokli-
cal na pot za njim. Po večerji se je 
porodila ideja o nočni adoraciji, ki 
smo jo z veseljem sprejeli.
Naslednje jutro so bili nekateri spet 
neprespani, vendar nam je zajtrk 
dal moči za preostali del dneva. Ker 
je bila nedelja, smo jo, kot se spo-
dobi, praznovali s sv. mašo v cerkvi. 
Na koncu smo naredili še skupinsko 
spominsko fotografijo, po kosilu pa 
spakirali, počistili in se odpravili na-
zaj proti Žalam.
Te duhovne vaje bodo zagotovo 
nekaj, kar bo še dolgo ostalo v na-
ših srcih. Hvala Bogu in vsem, ki ste 
prispevali svoj del. Posebne zahva-
le voznikom, pričevalcem, kuharici, 
župniku, kaplanu in sestri Heleni, 
ker ste si vzeli čas za nas.

mladi iz župnije



I
Morda ste ga opazili …

Ime mi je Janez Rus, nedolgo 
tega sem vstopil v 40. leta. Sem 
Trboveljčan, a kakšno polovico 
svojega življenja živim drugje kot v 
domačem kraju. Po koncu študija 
etnologije in kulturne antropolo-
gije ter po letu razločevanja sem 
vstopil v Skupnost Emanuel in v 
ljubljansko bogoslovje. V duhov-
nika ljubljanske nadškofije sem bil 
posvečen junija leta 2011. Po treh 
kaplanskih letih sem postal župnik 
v Blagovici in Šentožboltu, kjer 
sem ostal štiri leta. Poleti 2018 mi 
je nadškof dovolil zapustiti pasto-
ralo v nadškofiji in prevzeti pos-
lanstvo v Skupnosti Emanuel, kjer 
še danes opravljam službo odgo-
vornega za mlade v Emanuelu po 

vsem svetu. To pomeni predvsem 
spremljanje šestih regijskih mla-
dinskih ekip, odgovornost za med-
narodne formacijske šole ter orga-
nizacijo svetovnega dneva mladih 
(SDM). Štiri leta sem to poslanstvo 
opravljal iz Münchna, letošnjo je-
sen pa so odgovorni predlagali, da 
se vrnem v Slovenijo in da se na-
selim v ljubljanski župniji Sv. Križa. 
Še naprej bom opravljal omenje-
ne naloge, zato bom v Ljubljani 
razmeroma malo. Z veseljem pa 
rečem, da bo tu moj novi dom in 
da se bom v skladu s svojimi mo-
žnostmi rad vključeval v življenje 
župnije.

Janez Rus



Šesti pečat

20 let skupine Knjiga in čaj

Knjiga in čaj

Jeseni bomo brali zadnjo knjigo 
patra Branka Cestnika Šesti pečat, 
zgodovinski roman o mučeništvu 
Viktorina Ptujskega ter o prega-
njanju panonskih kristjanov v času 
cesarja Dioklecijana. Ker je roman 
nekoliko daljši, bomo branje razte-
gnili na dva meseca in se o knjigi 
pogovarjali šele novembra.
Dogajanje med letoma 284 in 304 
spremljamo skozi oči osmih likov, 
tudi preganjalcev, kot je bil Dio-
klecijan. Njihove usode povezuje 
Viktorin Ptujski, škof in mučenec, 
ki velja za prvega latinskega razla-
galca Svetega pisma in celo prvega 
pisatelja z današnjega slovenskega 
ozemlja. Ob branju romana lahko 

potegnemo vzporednico z današ-
njim časom, ko številni kristjani po 
vsem svetu podobno umirajo mu-
čeniške smrti. Iz ljubezni in zaradi 
zvestobe do Kristusa. Vabljeni k 
branju!

Zdenka Sušec

V torek, 11. oktobra, ob 19.00 
bo v naši župniji zahvalna sv. maša 
ob 20-letnici skupine Knjiga in čaj. 
Gospodu se bomo zahvalili za vse 
prebrane knjige in vse milosti, ki 
smo jih prejeli v teh letih. Spom-
nili se bomo tudi pokojnih knjigo-
čajevcev. Prosili ga bomo, naj nas 
v Sv. Duhu še naprej usmerja in 
vodi.

J

V Po sv. maši bo pogovorni večer 
z dr. Robertom Kraljem. Naslov 
večera bo Po božji milosti sem to, 
kar sem. Ta misel apostola Pavla 
nas bo vodila v premislek o tem, 
kam smo usmerili svoje življenje 
kot kristjani in kdo smo v Kristusu. 
Lepo vas vabimo, da se nam pri-
družite in da skupaj praznujemo ta 
lepi praznik.



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

SPREJEM V ŽUPNIJSKI PISARNI 

Od kod naj vzamem moč za boj? Moči za boj 
nimamo sami od sebe, temveč od zgoraj. 

Naš vsakdanji rožni venec je naš vsakdanji 
boj za Boga. 

(Misel iz pridige Marijana Arharja)



Pričakujemo ...
TOREK, 4. OKTOBER ob 19.45 začetek večerov slavljenja

(odslej poteka vsak torek)

PETEK, 7. OKTOBER prvi petek, obhajanje bolnikov po domovih
od 20.00 do 22.00 adoracija

TOREK, 11. OKTOBER ob 19.00 zahvalna sv. maša ob 20-letnici 
skupine Knjiga in čaj
ob 19.45 pogovorni večer z dr. Robertom Kraljem ob misli 
apostola Pavla

SREDA, 12. OKTOBER ob 19.45 sestanek župnijske Karitas

ČETRTEK, 13. OKTOBER ob 20.00 začetek programa Spoznavanje krščanstva in kate-
humenat v veroučni učilnici

SOBOTA, 15. OKTOBER ob 9.00 medgeneracijsko srečanje v veroučni učilnici

ČETRTEK, 20. OKTOBER ob 19.00 spominska sv. maša ob obletnici smrti duhovnika 
Antona Strleta, maševanje bo vodil škof dr. Franc Šuštar
ob 20.00 večer Spoznavanje krščanstva in katehumenat v 
veroučni učilnici

NEDELJA, 23. OKTOBER misijonska nedelja, pri sv. mašah nabirka za misijone

ČETRTEK, 27. OKTOBER ob 20.00 večer Spoznavanje krščanstva in katehumenat v 
veroučni učilnici

NEDELJA, 30. OKTOBER premik ure na zimski čas, večerne sv. maše bodo še naprej 
ob 19.00

TOREK, 1. NOVEMBER vsi sveti, slovesni praznik: v cerkvi Vseh svetih sv. maše 
vsako uro od 8.00 do 15.00 ter ob 17.00 in 18.00, 
spovedovanje ves dan
ob 15.00 bo sv. mašo daroval ljubljanski nadškof msgr. 
Stanislav Zore, zatem 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

SREDA, 2. NOVEMBER spomin vseh vernih rajnih: sv. maše ob 9.00 in 19.00, 
v Tomačevem ob 18.00
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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


