
SKUPAJ NA POTI
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Ljubljana, marec 2018

Povabilo župnika

Postni čas nas vabi, da prečistimo našo 
vero in se znova obrnemo k Bogu. Pogosto 
poudarjamo, da se v postu odpovedujemo 
telesnim ugodjem, dobri hrani. Toda obenem 
se je potrebno tudi duhovno nahraniti. Post je 
zato priložnost, da zajamemo iz vodnjaka živo 
Besedo in napolnimo naš tempelj Svetega 
Duha, si privoščimo duhovno obilje – še bolj, 
kot v drugih obdobjih cerkvenega leta. 

V naši župniji bomo v letošnjem postnem 
času prisluhnili trem postnim nagovorom, 
ki nas bodo kot kristjane vodili skozi glavne 
poteze občestvene duhovnosti. Najprej 
bomo spregovorili o sožitju v družini, temu 
mikroobčestvu, ki nas vse tako odločilno 
zaznamuje (dr. Jože Ramovš). Zatem bomo 
govorili o naši pomembni vpetosti v Cerkev, 
v cerkveno občestvo, brez katere ne moremo 
biti pristni kristjani (dr. Alek Zwitter). Končno 
nam bo msgr. dr. Marjan Turnšek spregovoril 
o občestvu, ki se odpira navzven, v širšo 
človeško skupnost ter oznanja evangelijsko 
sporočilo. 

Tako bo rdeča nit treh postnih nagovorov 
občestvenost, biti skupaj na poti s Kristusom. 
Naj nas ta postni čas še bolj poveže med seboj 
in s Kristusom!

( M. Rupnik)

Časovnica predavanj: 

Sožitje v družini
dr. Jože Ramovš

Torek, 6. 3. 2018 ob 19.00

Ljubiti Cerkev
dr. Alek Zwitter

Torek, 13. 3. 2018 ob 19.00
Pogovor vodi: Zdenka Sušec
tematski večer »Knjiga in čaj«

Grede pa oznanjajte!
msgr. dr. Marjan Turnšek

Torek, 20. 3. 2018 ob 19.00

Vsa predavanja bodo potekala
v župnijski cerkvi Vseh svetih. 

Na Žalah 2, SI-1000 Ljubljana
E: zupnija.lj-zale@rkc.si
W: www.ljubljana-sveti-kriz.si
odgovarja Alek Zwitter, župnik

Župnija Ljubljana Sveti Križ
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Ljubiti Cerkev
dr. Alek Zwitter

Torek, 13. 3. 2018 
ob 19.00
 

…nas bo popeljal v Cerkev, v občestvenost. 

Kristjan ne more biti tisti, ki hodi sam. Predolgo 

časa smo bili zaznamovani zgolj s skrbjo za 

rešitev lastne duše. Toda nihče ni samoten 

otok. Potrebujem druge in drugi potrebujejo 

mene. 

Kako živeti to povezanost - kljub naši različnosti? 

Kje najti moč za preseganje needinosti? 

Ali lahko govorim o pripadnosti Bogu oz. 

Kristusu ter hkrati zavračam Cerkev? Ali je 

mogoče postavljati drugo nasproti drugi 

duhovno in vidno Cerkev? Kako sprejemati 

konkretno Cerkev - kljub vsem njenim 

pomanjkljivostim ter kako ljubiti Cerkev?

Ljubiti Cerkev – kako jo ljubiti nepopolno? 

Grede pa 
oznanjajte!
msgr. dr. Marjan 
Turnšek
Torek, 20. 3. 2018 
ob 19.00

…nam bo predstavil poti evangelizacije. 

Občestvo, ki se zapira vase, umira ali zboli. 

V času, ko se večina naših občestev krči in ko 

se zdi, da vera slabi, je glavni izziv

sodobnega kristjana prav iskanje novih poti 

oznanjevanja. 

Toda kje najti pogum in moč za tovrstno 

odprtost? Ali smo vsi poklicani k oznanjevanju 

na neposreden način? Kako oznanjati na 

nove načine: prestopiti cerkvene zidove, iti 

ven, na dvorišče pred cerkev, v mesto, na 

družbene poljane, tudi virtualne? 

Kako ohraniti upanje, da Bog deluje tudi 

danes in po nas, kljub naši nepopolnosti?

Oznanjevanje - nujno dejanje ljubezni do 
bližnjega.

Sožitje v družini
dr. Jože Ramovš

Torek, 6. 3. 2018 
ob 19.00
 

… nas bo usmeril v razmišljanja o možnostih, 

o potrebi po sožitju v družini. Prinaša nam 

sporočilo, da se danes lepšega družinskega 

sožitja lahko naučimo, vendar pa ne z lahkoto, 

mimogrede ali spontano.

V vsakem obdobju življenja mora človek 

poskrbeti, da je intenzivno osebno povezan 

vsaj z enim pozitivno usmerjenim človekom iz 

vsakega rodu: z enim mladim, z enim srednjih 

let in z enim starim.

Biti osebno povezan pomeni, da se z njim vsaj 

eno uro tedensko pogovarja o njunih osebnih 

izkušnjah in o njunem doživljanju; torej ne 

samo o splošnih, intelektualnih, delovnih ali 

drugih brezosebnih vsebinah.

Sožitje v družini – za izpolnjeno življenje! 


