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   NAŠE OBČESTVO   
 

Sadovi plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenski pastoralni načrt z na-

slovom “Pridite in poglejte” je zelo 

globoko besedi-

lo, primerno za 

premišljevanje ... 

Plenarni zbor 

Cerkve na Slo-

venskem je pri-

nesel več sadov. 

V ospredje je po-

stavil laika, de-

javnega v majh-

nih občestvih, v 

katerih je zorel v 

veri in v njih postopno prevzel vse več 

pastoralne odgovornosti. Laiki z 

voditeljskimi sposobnostmi in majhna 

živa občestva predstavljajo znamenja 

nove evangelizacije. Lahko rečemo, 

da tudi za Cerkev na Slovenskem ve-

lja, da »Duh prihaja na pomoč naši 

slabotnosti« (Rim 8,26) in da se je 

nova evangelizacija že začela, četudi 

je organsko še nismo začrtali. 

Skupaj z župnijskimi pastoralnimi 

sveti (ŽPS) so se po plenarnem zboru 

oblikovale tudi dru-

ge skupine laikov. 

V Cerkvi na Sloven-

skem trenutno de-

luje 436 župnij-

skih, dekanijskih in 

medžupnijskih Ka-

ritas, v katerih je 

bilo v letu 2011 

dejavnih 11.146 

prostovoljcev, ki so 

opravili 519.690 

ur prostovoljnega dela. Nastale so 

skupine animatorjev, ki pomagajo pri 

birmanski pastorali in izvedbi poletnih 

oratorijev za otroke in mladino. Veča 

se število zakonskih, molitvenih in 

slavilnih skupin. Posebno mesto ima-

jo laiška gibanja, skupnosti, združe-

nja ter katoliške laiške organizacije. 

Nekaj od njih jih je v času po plenar-

nem zboru nastalo povsem na novo. 



 

Pomemben sad so dejavni ŽPS, ki 

so prisotni v številnih župnijah. Pasto-

ralni sveti iz posvetovalnih teles po-

stajajo mala živa občestva in s tem 

tvorijo pomembna župnijska jedra. 

Nekateri njihovi člani se skupaj udele-

žujejo duhovnih obnov ali duhovnih 

vaj. Vendar so ŽPS-ji ponekod še ved-

no razumljeni le kot skupina, ki potr-

juje župnikove zamisli, drugod pa so 

sklicani le občasno, npr. pred večjo 

slovesnostjo ali v primeru načrtovanja 

in izvedbe obnove cerkvenih stavb.  

Posebno mesto med dogodki po 

plenarnem zboru imata slovenski pa-

storalni dan (2008) in slovenski evha-

ristični kongres (2010), ki smo ju 

praznovali v Celju. Na slovenskem pa-

storalnem dnevu smo poglobili našo 

zavzetost za družino in življenje, mno-

žična udeležba in iskrena evharisti-

čna pobožnost na slovenskem evhari-

stičnem kongresu pa sta pokazali, da 

kljub težkim časom jedro vernih 

bratov in sester ostaja trdno.  

(PIP, 8-11) 

 

Za nerojeno človeško življenje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V petek, 28. decembra 2012, smo prvič 

obhajali narodni dan molitve za nerojeno 

človeško življenje, kakor so nam predlagali 

naši škofje. 

V cerkvi se nas je zbralo precej več kot pri 

običajnih delavniških mašah in tudi pri 

molitvi, ki je trajala skoraj do pol osmih, je 

ostalo kar precej vernikov. 

S sestrami smo molili molitve, ki so nam 

jih poslali: poseben rožni venec in litanije 

Matere Božje ter še druge molitve. 

Na koncu smo se obrnili k Jezusu, 

navzočemu med nami: »Gospod Jezus, obudi 

v nas spoštovanje do vsakega človeškega življenja, naredi nas sposobne v 

sadu materinega telesa gledati čudovito Stvarnikovo delo. Daj, da bodo naša 

srca velikodušno sprejela vsakega otroka, ki vstopa v življenje. Amen. 

Marija, Kraljica družine, prosi za nas! Nedolžni otroci, prosite za nas!« 

Spregovorili smo tudi o možnosti, da duhovno posvojimo nerojenega otroka: 

da devet mesecev molimo za enega otroka, ki je v nevarnosti, da bi mu starši 

ne pustili živeti. Molitev je lahko tale: 

»Gospod Jezus, po priprošnji tvoje Matere Marije, ki te je rodila z ljubeznijo, 

in svetega Jožefa, moža žive vere in zaupanja, ki je skrbel zate po tvojem 

rojstvu, te prosim za nerojenega otroka, ki sem ga duhovno posvojil in mu grozi 

splav. Podeli njegovim staršem ljubezen in pogum, da svojemu otroku ohranijo 

življenje, ki si mu ga ti sam določil. Amen.«  

Svoji molitvi dodamo desetko rožnega venca in Bogu darujemo vse svoje 

preizkušnje, trpljenje, starostne nadloge in bolezen. 



 

Kronika 2012 
 

 

 

 

 

 

 

Krsti – Lani so bili pri nas krščeni trije 

otroci, vsi trije iz cerkvenega zakona. 

Dva od teh so krstili med srečanjem 

Neokatehumenske poti pri sestrah. 

Poleg tega je bil en deček krščen v 

drugi župniji. 

Lepo je videti, kako nekateri starši 

že kmalu po rojstvu začno voditi otro-

ka v cerkev, in slišati, da že z majh-

nim otrokom molijo. Tako se uvaja v 

življenje z Bogom. 
 

Poroke – V lanskem letu se je pri nas 

poročil en par. 

Danes marsikateri mladi neporo-

čeni ali civilno poročeni živijo skupaj 

in mislijo, da je kar v redu. 

K enemu takih parov je šel na o-

bisk župnik. Prej je molil in prosil dru-

ge, naj molijo. V pogovoru ju je vpra-

šal, ali se imata rada. »Seveda.« »Ali 

bosta čez nekaj časa šla narazen?« 

»Ne, ostala bova skupaj ...« »Ali lahko 

rečeta: Ostal/a ti bom zvest/a do 

konca svojega življenja?« »Seveda.« In 

župnik se je vrnil domov z izpolnjenim 

zapisnikom pred poroko. 
 

Pogrebi – Lani smo pri nas cerkveno 

pokopali 13 faranov in farank: 4 so 

bili prevideni, to pomeni, da so pred 

odhodom prejeli zakramente, ena je 

redno hodila k zakramentom, 8 pa jih 

je bilo neprevidenih (od teh sta dva u-

mrla nagle smrti). 

Naši pokojni bratje in sestre pa so 

tile: Ignacija KAVČIČ, roj. Štupar, 

1926, učiteljica, Igriška 3; Amalija 

MIHOCI, roj. Jazbec, 1921, delavka, 

Oražnova 6; Zora BURGER, roj. Hoh-

njec, 1918, gospodinja, Valvasorjeva 

3; Miha BORKO, 1988, študent, Lev-

stikova 1; Neža GLAVAČ, roj. Kerin, 

1925, laborantka, Oražnova 10; 

Jasna KRALJ, 1968, doktorica biologi-

je, Oražnova 1; Henrik Peter PEČE, 

1926, zdravnik pediater, Slovenska 

cesta 9 B; Marija Ana GAETA HABE, 

1944, gimnazijska maturantka, Pre-

šernova cesta 14; Martin URANA, 

1938, lesni tehnik, Gregorčičeva 6; 

Jožefa PLEŠKO, roj. Može, 1926, 

prodajalka, Glinška 2 B; Andrej 

DROBNIČ, 1926, gradbeni inženir, 

Levstikova 18; Ivanka TOMŠIČ, roj. 

Pokorn, 1905, šivilja, Rimska cesta 

18; Angela DESTOVNIK, roj. Češno-

var, 1913, gospodinja, Trg MDB 9. 

Lepo je, ko se domači, ko je kdo 

njihovih na poti v novo življenje, spo-

mnijo in pokličejo duhovnika, da Bog 

bolnika okrepi z zakramenti: spoved-

jo, obhajilom in maziljenjem. Včasih 

pozabijo pri enem, pa se spomnijo pri 

drugem. Hvala Bogu ... 
 

Obhajila – V letu 2012 smo razdelili 

25.000 obhajil. 

Letos se na prvo sveto obhajilo 

pripravlja devet otrok iz drugega in 

tretjega razreda. V njih je čutiti veliko 

hrepenenje po Bogu. Vsi hodijo s 

starši k maši, v decembru, na praznik 

Brezmadežne, pa so bili pri sveti 

spovedi. Bog se jih je takrat res 

dotaknil, tako so sami povedali. 
 

Ob verouku – Letos hodi k srečanjem 

nekaj več otrok: 13 h katehezi 

Dobrega pastirja, ki jo ima Tanja 

Kuclar, 8 v skupino 2. in 3. razreda, 

trije so v 5. in 6. razredu, dve večji 

deklici pa se tudi pripravljata na prvo 

sveto obhajilo. 



 

Ali zmorem nekaj več? 
 

 

 

 

 

 

 

Ob koncu jesenskih počitnic se je 

polovica naših birmancev udeležila 

duhovnih vaj v centru Mariapoli v 

Planini pri Rakeku. Ko smo se zbrali 

pri verouku, je bilo v zgornji učilnici še 

bolj živahno kot sicer. Nobena od 

štirih birmank ni mogla zamolčati 

navdušenja nad vzdušjem, petjem, 

animatorji, gosti … In tri so napisale 

svoje vtise. 
 

ŠLA BI ŠE ENKRAT ... Ko sem bila 

na poti na duhovne vaje, sem o tem 

razmišljala čisto drugače, saj sem 

mislila, da bo veliko bolj dolgočasno. 

Tam pa smo veliko peli, se pogovar-

jali, hrana je bila dobra, program pa 

zelo zanimiv in zabaven. Vse, ki smo 

šle, menimo, da bi morale te vaje 

trajati okoli en teden. Z veseljem bi se 

še enkrat udeležila takih duhovnih 

vaj. Po birmi bom tudi jaz animatorka. 

Dora Lucija Klemenčič 
 

KO SE STEMNI … Zvon v zvoniku je 

odbil pol deseto, ko smo se zbrali v 

krogu okoli svečk. Ob poslušanju kla-

sične glasbe smo se sprostili, mediti-

rali in si zbistrili glavo in misli. Bilo je 

čarobno. Žal nam je bilo, ko je glasba 

utihnila, a polni pozitivne energije 

smo še nekaj zapeli in zapustili dvora-

no. 

Malo pred polnočjo smo zmolili 

zadnjo molitev, rožni venec in zapeli 

Angelček, varuh moj. Malo smo še 

peli, nato pa polni ljubezni do Boga in 

vseh ljudi odšli v svoje sobice.    Nuša 

(od kitarista) 
 

V DRUŽBI GOSTOV ... Posedli smo 

v veliko dvorano, ki je prostor za vse 

– prej smo imeli tam mašo, potem 

ples – in med nas sta prišla dva go-

sta, nekdanja alkoholik in narkoman-

ka. Pripovedovala sta o svojih ži-

vljenjskih zgodbah, ki sta bili skoraj 

kot iz filma. On se je napil na dan svo-

je birme (!), potem je pil vedno več in 

vedno raje. Žena ga je vrgla iz hiše, 

pil je še naprej, zdaj pa je končno o-

zdravljen – oz. zazdravljen – pravi, da 

se za nepitje odloči za vsak dan spro-

ti. Niti potice z rumom več ne jé, da 

ne prebudi v sebi sle po alkoholu. 

Ona je postala odvisna od heroina, 

njen brat je bil do pred ne-

kaj meseci v zaporu kar o-

sem let zaradi preprodaja-

nja droge. 

Oba sta bila iskrena in 

močna, če lahko podoživlja-

ta svoje hudo, da bi nam, 

mladim, pokazala, kako ne-

varni so lahko alkohol ali 

droge. 

Julijana Zupanič 
 

 

Birma bo letos jeseni, 

20. oktobra, in birmovalec 

bo nadškof Anton Stres ...  



 

Devetdnevnica 2012 
 

Letos se je pri devet-

dnevnici pred božičem 

spet zbiralo kar nekaj 

več ljudi. Za reden obisk 

sta se odločili tudi dve 

družini z več otroki, tako 

da smo lahko vsak dan 

spremljali Marijo s sveč-

kami in pozornim srcem 

ter poslušali zanimive 

pripovedi o fatimskih pa-

stirčkih. 

Najlepše pa je bilo, 

da je bila naša devet-

dnevna pot tlakovana z 

dejanji ljubezni, ki so jih 

otroci zbirali v škatlico 

ob oltarju, da bodo jasli-

ce mehke in tople, ko bo 

prišel med nas (tudi le-

tos je jaslice naredil Ro-

man Košnik s sinovoma 

Martinom in Gregorjem). 

Naj iz škatlice poteg-

nem nekaj listkov ... 

 

»Molila sem za tiste, 

ki trpijo. Ko me je teta 

prišla iskat, sem ubogala 

in šla, čeprav sem hotela 

delati jaslice.« 

»Ani sem odstopila 

mesto na avtobusu.« 

»Čeprav me boli roka, grem k 

maši.« 

 »Pospravil sem svojo sobo.« 

»Opravičila sem se svojemu brat-

cu.« 

»Oblekel sem sestrico.« 

»Mamici sem dala bonbone.« 

»Bratrancu sem dal množenje z 

zrni.« 

»Molim za vse, ki jih imam manj 

rad, in za vse, ki ne marajo Jezusa.« 

»Bratu in mamici sem pospravila 

sobo.« 

»Brez upiranja sem pospravila mi-

zo.« 

»Večjemu bratu sem dala piti, 

manjšemu pa prtiček.« 

»Za zajtrk sem hotel jesti riž. Riž je 

hotela jesti tudi sestra. Naredil sem 

žrtev in ji ga odstopil.« 



 

Maša na sveti večer 
 

 

 

 

Lepa, slovesna in lepo obiskana je 

bila maša na sveti večer, na zadnji 

dan devetdnevnice. Prišlo je veliko 

družin z otroki in pri maši je sodeloval 

otroški zborček, za kakšno pesem pa 

so se jim pridružili tudi starši. 

Vsi smo pozorno prisluhnili pripo-

vedi o pastirju z oledenelim srcem, ki 

ga je pogled na Božje Dete čisto 

spremenil: Detetu je dal iz torbe ovčji 

kožuh in ganjen pokleknil predenj. 

Začutili smo, da Dete Jezus tudi nas 

kliče, naj imamo drug do drugega 

mehko srce, ki zna zares ljubiti ... 



 

 
Znam tako prisluhniti Božji besedi? 

 

Za božič zbor in orkester ... 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letošnji advent in potem prazniki so bili nekaj posebnega.  

Že adventne nedelje so bile globlje doživete zaradi blagoglasnega zvenenja 

strun pod prsti prof. Andreja Grafenauerja. Kako samo šest strun pod prsti 

umetnika napolni vso cerkev! 

S. Boženi Kutnar pa je – kljub obilnemu delu – za sodelovanje pri božičnih 

mašah uspelo navdušiti najprej pevce iz naše župnije, za pomoč je prosila zbor 

Surrexit, po prizadevanju dr. Pavleta Košoroka pa je sodeloval tudi zdravniški 

orkester Camerata medica, pri katerem igra tudi nekaj naših faranov. 

Pri polnočnici so sodelovali župnijski pevci in nam omogočili globlje doživeti 

veselje nad Jezusovim rojstvom.  

Višek pa je bila gotovo večerna božična maša s pomnoženim zborom in 

orkestrom. Izvajali so znano latinsko mašo na božične napeve Lojzeta Mava.  

V njej so na nov način zazvenele božične melodije, nas dvigale s tega sveta 

in nas potapljale v naročje Svete Trojice, od koder je prišel naš Odrešenik. 

Naše občudovanje Odrešenikovega rojstva je doseglo višek v zadnji pesmi s 

solistko Sanjo Zupanič, ki z vso močjo govori o nedopovedljivi Božji ljubezni: 

»Božična noč, kako si lepa, / ko legaš čez goro in log!  

Roke k molitvi zemlja sklepa, / mar sluti, da prihaja Bog? 

Nad tabo zvezdni milijoni / goreli niso še tako,  

kot biseri v kraljevi kroni / bleste nocoj, na zemljo zro.« 

Mar sluti, da prihaja Bog, prihaja Bog?« 

In mogočno pretresljiv odgovor: »Prihaja Bog!« 

Čutili smo, da je Gospod res prišel in ostal med nami ... 

 

 



 

Prvo beograjsko pevsko društvo v Ljubljani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Društvo Schellenburg prireja vsak 

mesec v cerkvi Sv. Trojice v Ljubljani 

koncerte, ki so največkrat povezani s 

dogajanjem v cerkvenem letu. 15. 

januarja ob 19.30 bo v okviru molit-

vene osmine za edinost kristjanov 

gostoval pevski zbor iz Beograda, ki 

ima že 150-letno tradicijo. Uradno se 

imenuje “Prvo beogradsko pevačko 

društvo”. Zbor sodeluje doma v 

Beogradu pri najpomembnejših do-

godkih, nastopal pa je že po vsej 

Evropi in drugje po svetu. Tudi Lju-

bljano je že pred leti razveselil s 

svojim obiskom. 

To pot bo 40-članski pevski zbor 

izvajal bogoslužne tekste pravoslavne 

liturgije. Ta liturgija se uradno imenu-

je Liturgija sv. Janeza Zlatoustega. To 

ni samo obred pravoslavne Cerkve, 

ampak je tudi dediščina katoliške 

Cerkve. Uporabljajo jo verniki v gr-

kokatoliški Cerkvi. V Sloveniji imajo e-

no župnijo v Beli Krajini, v nekdanji 

Jugoslaviji pa imajo tri škofije. 

Liturgija in njeno petje, ki ga bomo 

deležni pri tem koncertu, človeka 

prenese na poseben način iz tega 

življenja v nebe-

ško slavo pred 

božji prestol. Pri-

druži se nebeške-

mu bogoslužju. 

Zato tudi ime bož-

ja liturgija. 

Ta liturgija je 

dragocena skupna 

dediščina vzhodne 

in zahodne Cerkve 

iz dobe pred cer-

kvenim razkolom leta 1054. Hkrati pa 

je vez med Slovani, ker spominja tudi 

na slovanska apostola, sveta brata 

Cirila in Metoda, ki sta uporabljala ta 

obred. Sveta brata sta prevedla 

tekste liturgije iz grščine v starocer-

kvenoslovanščino, da bi tako lahko 

uspešno posredovala slovanskim na-

rodom Kristusovo blagovest. 

V koncertni izvedbi te liturgije bo-

mo lahko zaznali podobnost s kato-

liškim obredom svete maše. Prav 

tako je Liturgija sv. Janeza Zlatouste-

ga sestavljena iz besednega in evha-

rističnega bogoslužja. Poleg odlom-

kov Sv. pisma so v besednem bogo-

služju poudarjene jektenije (prošnje 

vernikov). Razni liturgični spevi se 

imenujejo troparji. Božja beseda se 

bere prav tako pri berilu in evangeliju. 

Pri velikem vstopu za evharistično 

bogoslužje človeka dvigne do nebe-

ških višin kerubska pesem.  

Koncertna izvedba božje liturgije 

nam bo gotovo omogočila veliko du-

hovnega užitka in poglobitev vere na 

nekoliko drugačen način. 

Anton Rojc 
 



 

Pobožnost petih prvih sobot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letošnje leto obhajamo 70-letnico, 

odkar so se po naročilu papeža Pija 

XII. sredi vojnih grozot leta 1943 

verniki po vsem svetu in pri nas 

posvetili Marijinemu brezmadežnemu 

Srcu. V Sloveniji se od 1992 izročamo 

Mariji na njen največji praznik, 15. 

avgusta. Letos se bomo na to 

pripravljali z obhajanjem petih 

zaporednih prvih sobot, kakor sta 

Jezus in Marija naročila fatimski 

vidkinji sestri Luciji.  

Dne 10. decembra 1925 je 

namreč sveta Devica v Pontevedri v 

Španiji spregovorila Luciji: 

»Vsem, ki se 

bodo na prvo so-

boto pet zapo-

rednih mesecev 

spovedali in preje-

li sveto obhajilo, 

molili en del rož-

nega venca in mi 

petnajst minut de-

lali družbo s pre-

mišljevanjem 

skrivnosti rožnega 

venca z name-

nom, da bi mi za-

doščevali, bom ob 

smrtni uri poma-

gala z vsemi mi-

lostmi, ki so potrebne za njihovo 

zveličanje.« 

Marija torej obljublja, da nam bo 

ob smrtni uri stala ob strani z vsemi 

za zveličanje potrebnimi milostmi, če 

pet zaporednih prvih sobot izpolnimo 

pet pogojev: 

1. opravimo dobro spoved v duhu 

zadoščevanja Marijinemu brezmadež-

nemu Srcu; spovemo se lahko že prej, 

npr. prejšnjo nedeljo, a ob prejemu 

svetega obhajila na prvo soboto 

moramo biti v posvečujoči milosti; 

2. prejmemo zadostilno sveto 

obhajilo, ki je osrednje dejanje pri 

opravljanju prvih sobot; 

3. zmolimo en del rožnega venca;  

4. petnajst minut delamo družbo 

Marijinemu Srcu s premišljevanjem 

ene ali več skrivnosti rožnega venca; 

5. vse štiri omenjene pogoje 

opravimo z namenom zadoščevanja 

Marijinemu Srcu, saj grehi ne žalijo 

samo njenega Sina, ampak prizade-

nejo tudi Devico Marijo; tako pomaga-

mo reševati današnje človeštvo za 

večnost. 

V naši cerkvi bomo začeli prvo-

sobotno pobožnost to soboto, 5. janu-

arja 2013, ob 17.30, ko bo rožni 

venec pred Najsvetejšim. Za spoved 

bo možnost že od petih dalje. 
 

Vabljeni k reševanju duš ... 



 

Vesela novica 
 

 

 

 

 

 

 

 

V letu vere in sinode o novi evan-

gelizaciji je založba Novi svet pripra-

vila posebno knjigo misli in pričevanj. 

Knjiga želi biti prispevek k novi 

evangelizaciji, za katero si z obno-

vljeno gorečnostjo prizadeva celotna 

Cerkev, in podpora slovenskemu pa-

storalnemu načrtu “Pridite in poglej-

te”, ki ga je sprejela Cerkev na Slo-

venskem, zato bo dobrodošel pripo-

moček pri poglabljanju vere po naših 

župnijah. 

V knjigi je 94 kratkih zgodb z vseh 

koncev sveta, ki so se nemalokrat do-

gajale v težkih razmerah. V njih nasto-

pajo mladi in otroci, družine, različni 

strokovnjaki, delavci in vodje, redov-

nice in duhovniki, ljudje, ki se s po-

močjo evangelija spoprijemajo z vsak-

danjimi situacijami in izzivi v družbi. 

Zgodbe o ljudeh, od katerih vsak 

prispeva h gradnji velike človeške 

družine. To je tok medsebojnega po-

deljevanja, ki nam želi pomagati doži-

veti, kaj pomeni, da imamo enega sa-

mega Očeta in da smo vsi bratje med 

seboj. 

229 navedkov, posejanih po knji-

gi, nam kaže, kako smo lahko tudi da-

nes, kakor pred dva tisoč leti, pristne 

priče “vesele novice” – evangelija. 

 

Zgodba iz knjige ... 

»Hodila sem po cesti, ko sem 

zagledala tale prizor: neki upornik je 

od nekoga zahteval 500 frankov z 

grožnjo, da mu bo zaplenil motor, če 

ne bo takoj ubogal. Tisti siromak ni 

imel denarja in jasno je bilo, da se bo 

zanj slabo končalo. Šlo je za zadevo 

med odraslimi in sama pri sebi sem 

pomislila, da bi bilo bolje, če bi se 

oddaljila. Vendar mi je prišlo na misel 

“zlato pravilo”: če bi mene izsiljevali, 

bi želela, da bi mi kdo pomagal. Zato 

sem se ustavila in rotila upornika, naj 

tega človeka pusti pri miru. “Tako 

majhna si še,” mi je rekel, “zakaj se 

vmešavaš? In to za nekoga, ki je že 

odrasel?” S spoštljivo frazo, ki je v 

navadi v naši deželi, sem mu 

odgovorila: “Stric, če bi bil ti v 

težavah, ali ne bi želel, da bi kdo 

posredoval zate?” On pa je odgovoril: 

“Mama”, to je vzdevek, ki se 

uporablja v znamenje spoštovanja, 

“če bi bila vsa dekleta taka, kot si ti, 

bi tukaj, v Manu, živeli veliko bolje!” 

In je pustil gospoda, da je odšel.«  

Chimene, Slonokoščena obala 



 

Pisarna je odprta: pon, tor, čet in pet 10-11, pet 16-17. 

Župnijska karitas: tor 16.30-17.30, pogovor o težavah: pon 10.30. 
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Koledar za januar 
 

1.-31. januar: mesec verskega tiska; 

  2. 1., sreda, ob 19.00 seja ožjega odbora župnijskega sveta; 

  6. 1., nedelja, slovesni praznik Gospodovo razglašenje – sveti trije Kralji, 

otroci k deveti maši prinesejo adventne prihranke za revne otroke; 

13. 1., nedelja Jezusovega krsta; 

15. 1., torek, ob 19.30 v sklopu Sakralnega abonmaja mešani pevski zbor  

Prvo beograjsko pevsko društvo poje božjo liturgijo;  

-  na koncert bomo povabili tudi brate in sestre iz drugih krščanskih 

Cerkva; 

18. – 25. 1., ekumenska molitvena osmina za edinost kristjanov; 

20. 1., nedelja, ob 14.15 binkoštna dvorana: molitev z Marijo; 

27. 1.,  nedelja, slovesni praznik sv. Angele Merici, ustanoviteljice uršulink,  

- celodnevno češčenje; 

- nedelja Svetega pisma. 
 

 
 

 

Vam lahko podarim Jezuščka? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot že nekaj let se v 

jesenskem času najmlajši 

iz Gibanja fokolarov za-

čenjajo pripravljati na bo-

žič s svojo posebno ak-

cijo, s katero hočejo 

spomniti, da je za božič 

najpomembnejši Jezus, ki 

je v svet prinesel ljube-

zen. 

Med drugimi so letos 

podarili Jezuščka varuhi-

nji človekovih pravic, po-

tem so odšli do nadškofa 

Stresa in mu čestitali za 

njegov 70. rojstni dan. Darilo je bil seveda kipec. V nekaj urah so tokrat razdelili 

250 kipcev, in čeprav utrujeni, so bili srečni! Denar pa bodo dali za revne ... 
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