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

oznanila



K
Moj prvi sveti božič

Kot otrok iz neverne družine 
sem seveda praznovala božič, ven-
dar je bil povezan predvsem s tem, 
da je bil šole, dela prost dan in da 
so se na mizi pojavljale same dob-
rote. Nikoli pa se ni govorilo o res-
ničnem božiču in skrivnosti Jezu-
sovega rojstva. Sedeli smo skupaj, 
a vsak je bil zatopljen v svoje misli 
in ni bilo povezave med nami. Po-
vezave, ki jo lahko prinese le Sveti 
Duh s prisotnostjo jasne ljubezni.
Tako so minevala leta in božič je bil 
vedno praznik, izpraznjen vsebine, 
vendar vseeno nekako topel.
Zgodilo se je, da me je, že precej v 
letih, doletel niz težkih preizkušenj, 
tako velikih, da sem se zlomila. Za-
tekla sem se v naročje Cerkve, da 
bi našla tolažbo in rešitev. Hvala 
Bogu za dobroto, na katero sem 
naletela.
Lani sem, po obdobju katehume-
nata, prejela svete zakramente in 
začela novo življenje. Malce opo-
tekajoče, ker je spreobrnitev kar 
zahtevno delo, predvsem zato, ker 
se sam spremeniš, ljudje, ki so del 
tvojega življenja, pa se ne. Pogosto 
je težko udejanjati nov pogled na 
svet.
Zato sem bila lani zelo hvaležna, 
ko so me posvečene sestre iz skup-
nosti Emanuel povabile, da božič 

praznujem z njimi. Bila sem kar 
vznemirjena, ker sem se bala, da 
bom rekla kaj napačnega, vendar je 
bil strah odveč.
Najprej smo imeli večerjo s sestra-
mi in še nekaterimi povabljenimi. 
Ker že dolgo ne jem mesa, sem bila 
hvaležna, da so prav zame pripravi-
le poseben meni. Po večerji smo šli 
s kadilom blagoslavljat hišo. Nekaj 
časa smo posedeli pri družini, v ka-
teri je bilo več generacij. Občutila 
sem mir razumevanja. V kapelici, 
kjer sem dobila milost, da sem po-
ložila Jezuščka v jasli, smo molili in 
peli. Potem smo se še malo družili 
in odšli k polnočnici.
Morda se komu vse to zdi povsem 
normalno, zame, ki takšnega pra-
znovanja nisem poznala, pa je bilo 
prelepo. Čutila sem, da sem po 
dolgih letih iskanja duhovne var-
nosti našla svoje zatočišče v Jezusu.
»Blizu je Gospod tistim, ki so skru-
šenega srca, in tiste, ki so potrtega 
duha, rešuje.« (psalm 34,19)

Lidija Bučar



V
Upanje pa ne osramoti

V adventni čas leta 2022 so udar-
jale novice kot ostri žeblji v krsto 
človeškega upanja.
Vojna na domačem pragu, jedrske 
konice, usmerjene skoraj na naše 
dvorišče, prezebli in lačni brez ele-
ktrike in vode samo nekaj sto kilo-
metrov od nas, obupani brezdomci 
na našem pragu, utopljeni begunci 
na ubornih čolnih v ledenih vodah 
Evrope, takoj pred mojimi vrati pa 
naraščajoča draginja ob nesramno 
nizkih dohodkih, vedno večje šte-
vilo družin, ki zaskrbljeno gledajo 
v dolgi čas zime in mraza, prestra-
šeni bolniki pred zaprtimi ambu-
lantami, kjer bolnikov nihče več 
ne čaka … Obenem pa ostre, trde 
besede prepirov in poniževanj, laži 
in prevar, deljenja ljudstva na ene 
in druge, na naše in vaše in vtis, da 
eni lahko vse, drugi pa nič … In bo-
lečina še hujših prevar in prikrivanj, 
laži in sprenevedanj, ko greh tako 
zelo boli, da niti misel niti beseda 
niti nobeno dejanje ne more niče-
sar popraviti, ko ostanejo samo še 
molk, jok in molitev …
V ta temni advent se je rodil dojen-
ček. Dete, nedolžno. Kot pravijo, 
vsako rojstvo pomeni, da Bog še ni 
obupal nad človekom, še ima načr-
te z nami, še nam daje možnost.
»Bog, če si, če vidiš vse to, če si lju-

bezen, zakaj nič ne storiš?«
»Saj sem storil, poslal sem tebe!«
Tako je v tem adventu tamle med 
nami zasvetila mami in očetu veli-
ka luč sreče, rodil se je otrok, Bog 
nam je poslal dečka, Evropejca. Ne-
močnega, popolnoma odvisnega 
od človeštva. Od matere in očeta, 
od zdravnikov, sorodnikov, sosedov, 
od kmetov, ki bodo pridelali kruh, 
od politikov, ki bodo urejali Evropo 
in svet, od mene in tebe, ki bova 
doprinesla svoj delež naši družbi in 
civilizaciji, dokler dete ne odraste. 
Kakšen svet mu bomo pripravili v 
teh dvajsetih letih, kolikor potrebu-
je, da ga začne upravljati on?
Seveda so se v tem adventu rodili 
še drugi otroci, širom sveta, otroci 
vseh ras in jih bodo vzgajali vsake-
ga drugače in tudi živeli bodo vsak 
drugače, po nepravično, grozljivo 
krivično razdeljenih dobrinah tega 
sveta med bogate in revne, med 
tiste, ki imajo vse in tiste, ki nima-
jo nič. Tiste, ki živijo v miru in one 
druge, ki sploh ne vedo, kaj beseda 
mir pomeni. Tole dete tu ima srečo, 
v bogati deželi je rojen ta otrok, za-
želen, pričakovan, ljubljen.
In Bog ima velike načrte z njim – 
kot z vsakim človekom. Vsakdo je 
poslan s svojim poslanstvom, da 
spremenimo svet. Da bo varen, lep 



in topel. Dober. Pošten. Pravičen. 
Zvest. Resničen. Sočuten. Ljubeč.
Kdo bo začel, v tem sladkem, z luč-
kami in zvončki okrašenem praznič-
nem času, polnem mile glasbe in 
daril in zabav in celo molitev in za-
upanja? Kdo bo začel? Božje Dete v 
jaslih še trideset let ni naredilo nič, 
Marija ga je hranila, Jožef ga je va-
roval in tekla so leta skritega otro-
štva v neznanem Nazaretu, preden 
so se začeli kazati obrisi nove, od-
rešujoče zgodbe. Trideset let! Toli-
ko je stara naša država, zapletena 
družba prebivalcev čudovite deže-
le pod Triglavom, za katero pesnik 
pravi, da bodo tu živeli veseli ljud-
je. Bodo? Kdaj?
December je čas praznikov mojega 
srca, ko vse vabi v premislek, kaj je 
kaj vredno na svetu – in glej, vem 

odgovor: mati, domovina, B og! Te 
tri najpomembnejše besede bodo 
tudi rešile vse nas, mlade in stare, 
zdrave in bolne, močne in opešane, 
kajti srce ve, da je v družini, domo-
vini in Bogu odgovor na vsa vpra-
šanja človeka, ki išče. Srečo išče, 
vsak.
Dete leži v jaslih in še dolgo bo ne-
močno. Ni še na vrsti, na vrsti smo 
vsi mi, da gradimo skupnost, kjer 
bo prostor za vse, ljubezen za vse, 
sreča za vse. Ker smo vsi eno: ena 
družba, kot eno telo. In če se bole-
čina naseli v katerikoli del telesa, je 
bolno in trpi vse telo. Ozdravimo! 
Ni nam treba čakati, d a dete zras-
te, vse že vemo, začnimo ustvarja-
ti prijazen svet, veselo domovino. 
Začnimo danes, vsi.
                                                    Marija



N
O lepoti Boga

Nam, ki torej verujemo, 
je Ženin vedno lep.
Lep je Bog, Božja Beseda,
lep v telesu Device,
v katerem je sprejel človeško naravo, 
ne da bi izgubil božansko,
lepa je Beseda, rojena v podobi otroka, 
kajti kot otrok je pila mleko,
ko je bila še v materinem telesu, 
je spregovorilo nebo,
angeli so peli hvalo, 
zvezda je vodila tri kralje,
občudovali so ga v jaslih,
hrano za krotke.
Lep je torej v nebesih in lep na zemlji,
lep v materinem telesu, 
lep v naročju staršev.
Lep je v čudežih, lep v trpljenju;
lep, ko vabi k življenju, 
lep, ko prezira smrt,
lep, ko žrtvuje svoje življenje, 
in lep, ko znova vstane vanj,
lep na križu, lep v grobu, lep v nebesih.
Poslušajte to pesem z razumom
in ne dovolite slabotnemu mesu, 
da bi vam pogled odvrnil
od sijaja njegove lepote.
Najvišja in prava lepota je pravičnost.
Ne boste videli njegove lepote, 
če ga boste imeli za nepravičnega,
če je namreč pravičen povsod, 
je tudi lep povsod.

sveti Avguštin, Razlaga psalmov 44,3

Kdor ima ljubezen v srcu, 
ima vedno nekaj, 

kar lahko da. 
(sv. Avguštin)



B
Božično voščilo

Božična noč je praznik Božje 
ljubezni, ljubezni Boga, ki je postal 
otrok, da bi nam povedal, kako 
blizu nam je. Naj se počutimo kot 
pastirji ali kot kralji, pokleknimo 
pred betlehemske jasli in ga molimo, 

skritega v nežnosti in milini otroka.
Blagoslovljen božič ter srečno in 
blagoslova polno novo leto vam 
želita vaš župnik Peter Možina in 
kaplan Anže Cunk.



Nepopolni brat
Knjiga in čaj

V januarju se bomo pogovarjali o 
knjigi Karel de Foucauld: Nepopol-
ni brat, ki jo je napisala Margarita 
Saldana Mostajo.
Predstavi nam moža globoke vere, 
ljubitelja Boga in puščave, ki je že-
lel postati brat vsem. Po spreobr-
njenju je dobil navdih za preprosto 
in skrito življenje, kot ga je živel Je-
zus v sveti nazareški družini. Iskal 
je primerno mesto za svoje po- 
slanstvo in ga našel v Afriki, v Sa-
hari med Tuaregi, ki jim je postal 
vesoljni brat.
S svojo molitveno pričujočnostjo 
in gostoljubnostjo za vse je pričal 
za Gospoda vse do usodnega tre-
nutka, ko se je začela vojna med 
tamkajšnjimi plemeni in so ga 
ustrelili. Pokopan je na planoti El 
Golea v Alžiriji.
Njegovo skrito življenje med brati 
v saharski puščavi je postalo nav-
dih za veliko ljudi, predvsem za 
male Jezusove brate in sestre, ka-
terih ustanovitelj je prav on, mali 
Jezusov brat Karel. S svojim poniž-
nim in preprostim življenjem je bil 
vir duhovnih inspiracij tudi za Kika 
Argüella, pobudnika neokatehu-
menske poti. 
Leta 2021 je papež Frančišek Karla 
de Foucaulda razglasil za svetnika. 

Spoznali smo ga lahko prek social-
ne okrožnice Vsi bratje.
Mali Jezusov brat Karel nam je lah-
ko zgled, kaj pomeni poistovetiti 
se z najbolj zadnjimi, jim postati 
brat. Čas, ki ga živimo, vse bolj kli-
če po bratstvu. Nihče se namreč 
ne more odrešiti sam. »Ljubite se 
med seboj, kakor sem vas jaz lju-
bil,« nam je rekel Jezus.
Povabljeni ste k prebiranju zelo 
bogate in dinamične predstavitve 
življenja in delovanja tega izjem- 
nega svetnika za današnji čas.

Zdenka Sušec

V



PETEK, 30. DECEMBER praznik svete družine, sveti maši ob 9.00 in 19.00 
(ob 9.00 blagoslov otrok)

SOBOTA, 31. DECEMBER SILVESTROVO, drugi sveti večer: ob 19.00 zahvalna 
sveta maša ob sklepu leta, potem čaj in druženje

NEDELJA, 1. JANUAR Marija, Božja Mati, novo leto: svete maše ob 8.00 in 
10.00, v Tomačevem ob 8.00

PETEK, 6. JANUAR prvi petek: obhajanje bolnikov na domu
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE (sv. trije kralji): svete 
maše ob 9.00 in 19.00, v Tomačevem ob 18.00;
k sveti maši ob 19.00 pridite otroci s kronami, ki jih 
boste naredili doma, da se bomo skupaj poklonili 
Jezusu, v jaslice pa boste položili dar za revne otroke 
v misijonih, ki ste ga zbrali v adventu
od 20.00 do 21.00 adoracija

TOREK, 10. JANUAR ob 19.45 večer Knjiga in čaj ob knjigi o 
sv. Karlu de Foucauldu 

SREDA, 11. JANUAR ob 19.45 sestanek župnijske Karitas

NEDELJA, 15. JANUAR ob 15.00 družabno srečanje za družine z majhnimi 
otroki v veroučnih učilnicah

SOBOTA, 21. JANUAR ob 9.00 srečanje medgeneracijske skupine v 
veroučni učilnici

NEDELJA, 22. JANUAR ob 11.00 začetek priprave na zakon v veroučnih 
učilnicah

PETEK, 27. JANUAR ob 19.00 drugo srečanje priprave na zakon v 
veroučnih učilnicah

Pričakujemo...

ŽUPNIJA LJUBLJANA SVETI KRIŽ 

Na Žalah 2, 1000 Ljubljana 

01 437 22 03  

ljubljana-sveti-kriz@rkc.si

Helena Reberc
ODGOVARJA:
UREDNIŠTVO:
LEKTORIRANJE:
FOTOGRAFIJA:

Peter Možina 

Marta Anžlovar
Helena Reberc, splet

www.ljubljana-sveti-kriz.si
OBIŠČITE NAŠO SPLETNO STRAN

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

SPREJEM V ŽUPNIJSKI PISARNI 

      

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


