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Prag večnosti so januarja in februarja prestopili: 

Katica Breznik (90), Besednjakova ul.1; Jerica Krevh (90), 
Betnavska c. 69; Frančiška Šmid (87) Ul. Ruške čete 8, 
Ruše; Marjan Sukič (81), Plečnikova 5; Marija Slokar (81), 
Regentova ul. 4; Frančiška Fišer (91) Metelkova ul. 36; Hil-
da Podobnik (86), Frankolovska ul. 11; Helena Bele (85), 

Guličeva ul. 5; Anton Žerdin (90), Radvanjska c. 
19; Silva Peršon (92), Žolgarjeva ul. 18; Dušan Po-
lak (64), Betnavska c. 112; Maks Zajšek (79), Fer-
kova ul. 15; Nežka Ciglar (87), Kettejeva ul. 2; 
Ljudmila Likar (87), Kettejeva ul. 15; Bojan Kre-
snik (87), C. zmage 35; Barbara Mastnak (85). 

Pri vstopu v cerkev so lističi na katerih lahko napiše-
te svoje prošnje in zahvale, ki jih bomo posebej 

vključili v četrtkovo večerno molitev.  
Češčenje Boga v Najsvetejšem oltarnem zakramentu 
z zaključnim blagoslovom je vsak četrtek ob 17.30 

Križi na vsakem izmed treh vhodov v cerkev 
nas spomnijo, da se bomo v cerkvi srečali s 
križanim Jezusom. Ko pa iz cerkve gremo v 
svet nas vabijo, naj se držimo Jezusovih be-
sed: Vzemi vsak dan svoj križ in hodi za me-
noj. Močno simboliko imajo tudi lestenci, ki so 
v obliki križa. Ti nam govorijo, da je križ, z 
vsem kar pomeni (logika umiranja, ki rodi no-
vo življenje) luč na naši življenjski poti.  
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Postni čas nas vabi na pot za križem, po katerem lahko pridemo 
do cilja, ki je za nas kristjane vstajenje v Jezusu Kristusu za 
večno življenje v objemu Božje ljubezni.  V tokratni številki 
župnijskega lista bomo prehodili pot križev v naši cerkvi. 
 
Leto 1938: potem, ko je na binkoštni to-
rek, 7. junija, bila zasajena prva lopata 
za izravnavo zemljišča za cerkev, je na 
praznik Sv. Rešnjega Telesa, 16. junija, 
škof Tomažič blagoslovil temeljni kamen 
nove cerkve (na sliki). Obreda se je ude-
ležilo 5 tisoč vernikov. Na praznik Kristu-
sa Kralja, 30. oktobra, so verniki prvič 
napolnili dograjeno cerkev. 6. novembra 
je škof Tomažič cerkev tudi blagoslovil. 
 
Potem, ko smo leta 2018 z nadškofom 
Uranom obhajali 80 let cerkve, jo je 23. 
junija 2019 nadškof Cvikl posvetil. Na sli-
ki je eden izmed štirih posvečenih križev, 
delo župnijskih sodelavcev R. Robiča, S. 
Bradača, F. Ozvatiča in F. Hojnika po 
smernicah A. Antić. 

Križev pot je v postnem času  
vsak petek ob 17.30. 

Kraljevo znam’nje, križ stoji,  
bandero glej vihrati, 

na križu Jezus nas uči 
srčno se vojskovati. 

O, sveti križ, življenja luč! 
O, sveti križ, nebeški ključ! 

Ponižno te častimo, 
zvestobo obljubimo. 

Na pročelju cerkve nas 
pozdravlja največji in 
najtežji križ, križ skup-
nosti, ki ga Jezus nosi 
skupaj z nami. 
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Začeli smo s križem pri temeljnem 
kamnu, ki predstavlja začetek življe-
nja cerkvene stavbe. Začetek našega 
krščanskega življenja, ki nas vključi v 
živo stavbo Cerkve pa je sveti krst. 
Pri obredu krsta je po izpovedi vere 
in odpovedi hudemu duhu odločilni 
trenutek, ko duhovnik vpraša starše, 
botre in prisotne: hočete torej, da 
(Janez) prejme krst v veri, ki smo jo 
pravkar izpovedali? (Janez), jaz te 
krstim v imenu Očeta in Sina in Sve-
tega Duha. Veliki križ nad krstno po-
sodo, nas spominja na našo zasidra-
nost v odnosu s Sveto Trojico. Čudovi-
to simboliko ima tudi kasetni strop, 
kjer lahko vidimo polno križev. Pod 
stropom smo mi, verniki. Vsakega iz-
med nas je Jezus odrešil s svojim tr-
pljenjem, smrtjo in vstajenjem. Za 
vsakega izmed nas bi šel na križ. Vsak 
izmed nas je pod zaščito njegove kri-
žane ljubezni. Za vsakega izmed nas 
je pripravljen križ, ki pa ga moramo 
svobodno sprejeti. Križi in preizkuš-
nje dosežejo svoj globlji smisel samo, 
če jih nosimo z ljubeznijo in nas po-
vezujejo z bližnjimi in z Bogom. Tu ob 
strani vidimo križ, ki nas skozi celo 
leto spremlja ob oltarju. Spominja 
nas, da je dogajanje na oltarju pove-
zano z Jezusovo daritvijo na križu. V 
kruhu in vinu lahko vidimo Jezusa, ki 
se nam daje kot hrana, zato da bi  tu-
di mi imeli moč nositi križ vsakdanje-
ga življenja. 

V postnem času je križ še bolj v sre-
dišču molitvene in liturgične pozor-
nosti. Zato pri oltarju postavimo ve-
lik križ, kjer je Jezusovo trpljenje 
dobro vidno. Središčnost križa v tem 
času pomagajo ustvariti sveči in 
cvetna okrasitev. »Najgloblje in naj-
bolj pristne trenutke češčenja in po-
vezanosti s Križanim lahko doživimo 
v najtemnejših urah, ko je naše srce 
zlomljeno, ko se počutimo zapušče-
ne, ko ne vidimo izhoda in ko je bo-
lečina velika. Takrat se lahko obrne-
mo le na Boga, Križanega. Prav med 
trpljenjem se naučimo moliti naj-
bolj pristno, iskreno in odkrito. Ko 
trpimo, nimamo energije za površno 
molitev. Ne dojamemo, da je Bog 
vse, kar potrebujemo, dokler ni Bog 
edino, kar nam je preostalo.« R. 
Warren. Po poti križa nas na pose-
ben način vodi delo kiparke Lojzke 
Ulman iz Vinkovcev, križev pot, ki je 
bil postavljen okrog leta 1966. 
V cerkvi imamo križ, ki ga uporab-
ljamo  na praznik Vseh svetih in na 
Dan spomina vseh 
vernih rajnih. Ta križ 
nas z besedami iz Ja-
nezovega evangelija 
spomni, da s smrtjo 
ni vsega konec in da 
je vera v Jezusa te-
melj za srečno več-
nost pri Bogu. 


