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   NAŠE OBČESTVO   
 

Nevarnost porabništva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenski pastoralni načrt “Pridite 

in poglejte” govori tudi o vplivih sveta 

na Cerkev. 

Cerkev na Slovenskem po padcu 

preteklega družbenopolitičnega siste-

ma na pojav sekularizacije ni bila do-

volj pripravljena. Njegovo moč je pod-

cenjevala, ker je prehod v demokra-

cijo pričakala z veliko optimizma in 

pod vtisom zmage nad preživeto 

družbeno ureditvijo. Sekulariza-

cija se je v kombinaciji s porab-

niškim življenjskim slogom hitro 

izkazala kot naslednja stopnja 

oddaljevanja slovenskega člove-

ka od živega Boga.  

Porabništvo je povzročilo svo-

jevrstni kulturni preobrat, ki je v 

zadnjih desetih letih dobil mno-

žično razsežnost in spremenil mi-

selnost ljudi. Človek se je bolj 

nagnil k osebni koristi in last-

nemu užitku, širšo politično in 

versko skupnost pa vse bolj 

dojema kot sebi namenjen servis. V 

skladu s porabništvom se je uvelja-

vljala permisivna vzgoja, medijska in 

bralna kultura pa sta postali površni 

in usmerjeni v zabavo. Duhovno iska-

nje se je skrčilo na iskanje zgolj 

zdravilnih učinkov te ali one duhovne 

prakse za telo in dušo. Porabniški kul-

turni preobrat ni brez vpliva na ver-

nost ljudi.                     Razmišljajmo ... 



 

Slovenci, praprebivalci Evrope 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sredo, 9. januarja, 

je mag. Vinko Vodopivec 

predstavil svojo novo 

knjigo “Slovenci – pra-

prebivalci Evrope” in z 

dokazi potrdil naše sta-

roselske korenine v 

srednji in jugovzhodni 

Evropi že v stari kameni 

dobi. Naši jezikovni 

predniki so kot miroljub-

na poljedelska ljudstva 

poselila srednjo Evropo 

po zadnji ledeni dobi od 

6. do 8. tisočletja pred 

Kristusom, južno Evropo pa že prej. 

Ustvarjali so gospodarsko, trgovsko, 

obrtno, pravno in umetnostno kulturo 

Evrope. 

Po predavanju se je razvil živahen 

pogovor, v katerem so številni udele-

ženci še obširneje podprli svoje pre-

pričanje (da smo Slovenci praprebi-

valci Evrope), ki pa ga uradno zgodo-

vinopisje pri nas (še) ne priznava, če-

prav si vedno bolj utira pot med stro-

kovnjake v Evropi.                          T. V.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postna postava 2013 
 

 

 

 

 

 

 

Postni čas, ki se začne s pepelnič-

no sredo, nas vsako leto pripravlja na 

veliko noč. Naj bo to res čas milosti, 

duhovne poglobitve in dobrih del, ki 

jih bomo darovali za potrebe Cerkve 

in vsega sveta. Cerkev za postni čas 

določa tudi posebne oblike spokor-

nosti.  

Strogi post je na pepelnično sredo 

(letos 13. februarja) in na veliki petek 

(letos 29. marca). Ta dva dneva se le 

enkrat na dan do sitega najemo in se 

zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže 

od izpolnjenega 18. leta do začetka 

60. leta.  

Samo zdržek od mesnih jedi je na 

vse petke v letu. Zunaj postnega časa 

smemo zdržek od mesnih jedi zame-

njati s kakim drugim dobrim delom 

pokore ali ljubezni do bližnjega. 

Zdržek od mesnih jedi veže vernike 

od izpolnjenega 14. leta. Kadar je 

praznik (cerkveni ali državni) na petek 

ali je kakšna slovesnost v družini 

(poroka, pogreb …), post in zdržek 

odpadeta. 

Za duhovnike, redovnike in redov-

nice, ki se hranijo doma, ne velja 

olajšava za petke zunaj postnega 

časa. 

Vsak si bo izbral spokorno delo, ki 

se mu zdi najbolj primerno. Božja be-

seda pa nam jasno govori, da je naj-

lepša pokora ljubezen do brata.  



 

Mašni nameni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V našem pojmovanju in udeležbi 

pri svetih mašah imajo MAŠNI NAME-

NI poseben pomen. V preteklosti je 

bilo to morda še bolj poudarjeno, 

kakor je danes. Pa vendar tudi danes 

ni brez pomena, saj vemo, kako smo 

občutljivi, če se duhovnik zmoti ali če 

pozabi imenovati pokojnega, za kate-

rega je bila naročena sveta maša. 

Zato je prav, da o tem nekoliko raz-

mislimo, posebno če smo mlajše ge-

neracije pri verouku ali doma premalo 

vzgajali v tem duhu.  
 

 

 

 

1. Vsaka sveta maša je 

OBČESTVENO dejanje (ne zgolj skup-

no dogajanje vernikov in duhovnika). 

V skrivnosti občestva je združena 

zmagoslavna Cerkev v nebesih, trpe-

ča v vicah in potujoča na zemlji. Zato 

je tudi mašni namen lahko trojen:  

a) v čast Sv. Trojici, Božjemu Srcu, 

Marijinemu Srcu, Svetemu Duhu, 

krstnim zavetnikom, drugim svet-

nikom …,  

b) za naše pokojne, ki so še morda 

na poti očiščevanja ali zgolj v njihov 

spomin; če je že dolgo od njihovega 

odhoda v večnost, smo lahko prepri-

čani, da neskončna Božja previdnost 

duhovne darove svete maše v svoji 

pravičnosti dodeli potrebnim,  

c) za potujočo Cerkev so naši 

nameni lahko: za mir v svetu, za našo 

krajevno Cerkev, za domovino in za 

naše voditelje, za bolnike, za zdravje, 

za uspeh v šoli, v zahvalo. Prav je, da 

se tudi zahvaljujemo, ne samo 

prosimo. Še veliko bi lahko našteli. 

Življenje sámo narekuje. 

Zavest, da sveta maša združuje 

občestvo celotne Cerkve, pa seveda 

ne zanika tudi tega dejstva, da je 

vsaka sveta maša ponavzočanje 

Kristusove daritve na križu. Kristus je 

Veliki duhovnik, ki daruje in se sam 

daruje nebeškemu Očetu za zveliča-

nje sveta. Vsi naši mašni in drugi na-

meni se uresničujejo v njegovi daritvi. 

Sveta maša je najsvetejša daritev na 

svetu. 
 

 

 

 

2. Za mašni namen določa ško-

fovska konferenca tudi dar, ki ga 

prejme duhovnik za opravljeno sveto 

mašo. To določilo je orientacijskega 

značaja. Mašni honorar je dar. Če 

naročnik nima sredstev, da bi dal ta 

dar, mora duhovnik opraviti sveto 

mašo tudi brez honorarja. Sedaj je že 

vrsto let prispevek za sveto mašo 17 

evrov. Ta prispevek ali dar je veliko-

krat edini duhovnikov dnevni doho-

dek. Tako bi lahko duhovnika prišteli 

med državljane z najnižjimi dohodki. 

Seveda so še dobri verniki, ki to 

razumejo in s svojimi darovi pomaga-

jo vzdrževati duhovnike.  

To pot bi želel potrkati na vaša 

srca, da bi sodelovali vsaj pri osnov-

nem vzdrževanju duhovnikov. Zadnje 

čase namreč tudi v naši župniji pri-

manjkuje naročil za svete maše (po 

nekaterih župnijah pa je še večje po-

manjkanje). Če se vprašamo: »Kdaj 

sem zadnjič naročil sveto mašo za 

enega od zgoraj naštetih namenov?«, 

bomo duhovniki gotovo ugotovili, da 

so se darovi za mašo zelo pomnožili, 

in nam ne bo treba mašnih namenov 

iskati in zanje prositi na nadškofiji 

(tam jih tudi nimajo) ali pri prijateljih. 

Mislim, da je prav, da sem o tem 

na glas razmišljal.               Anton Rojc 



 

Ekumensko srečanje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kakor vsako leto je bilo tudi letos 

EKUMENSKO SREČANJE v okviru sve-

tovne molitvene osmine za edinost 

kristjanov v cerkvi Sv. Trojice v Lju-

bljani. V torek, 15. januarja, je bila 

župnija gostitelj vrhunskega srbskega 

pravoslavnega pevskega zbora iz Be-

ograda. Poleg nadškofa dr. Antona 

Stresa in drugih katoliških duhovni-

kov so se srečanja udeležil tudi dol-

goletni pravoslavni župnik (paroh) Pe-

ran Bošković in evangeličanski župnik 

Geza Filo. Cerkev je napolnila mno-

žica vernikov tako katoliških kakor 

tudi iz sestrskih Cerkva (okrog 350). 

Nadškof Anton Stres je ob koncu 

koncerta pomenljivo rekel: »To ni bil 

samo koncert, ampak zelo pristno, 

religiozno, mistično doživetje in hkrati 

ekumensko srečanje.« Evangeličanski 

pastor je govoril o pomenu cerkve-

nega petja, ki večkrat več pove kot 

zgolj človeška govorica. Predsednik 

pevskega zbora protojerej Petar Lukić 

pa je v svojem nagovoru povedal, da 

je zbor s tem nastopom v Ljubljani 

vstopil v 160-letnico obstoja. Slo-

venski skladatelj Davorin Jenko, ki je 

avtor srbske himne “Bože pravde”, je 

bil dalj časa član in voditelj tega 

slavnega zbora, ki nastopa v vseh 

pomembnih dogodkih srbske zgodovi-

ne. 

To pot je zboru dirigirala energična 

Rusinja Svetlana Vilić. Izvajali pa so 

odlomke iz “Božje liturgije sv. Janeza 

Zlatoustega”. Sloviti srbski skladatelj 

Stevan Mokranjac je avtor večine teh 



 

skladb. Na koncu je 

zbor nadškofu Stresu 

trikrat zapel »Na 

mnogaja ljeta«. Pro-

tojerej Petar Lukić je 

župniku Draganu A-

damu izročil kopijo 

najbolj znane srbske 

ikone (svete podobe) 

“Bogorodice Trojeru-

čice”, sestri predstoj-

nici in predsednici 

društva Schellenburg 

Boženi Kutnar pa 

plaketo v znamenje 

posebne zahva-

le za odlično or-

ganizirano eku-

mensko sreča-

nje in koncert. 

Imenoval jo je 

»visoko prepo-

dobnaja mati«. 

Župnik je sre-

čanje povzel s 

pomenljivimi in 

bogatimi bese-

dami:  »Nismo 

samo v cerkvi 

Svete Trojice, 

ampak ste nas z 

vrhunsko izved-

bo Božje liturgije ponesli v sámo srce 

Svete Trojice.« 

Sestre uršulinke pa so omogočile 

s prigrizkom vsem udeležencem pri-

jetno druženje. V samostanskih pro-

storih se je zbrala ne dosti manj kot 

polovica udeležencev in pogovori, 

prepevanje in veselje so vidno izraža-

li, kako lepo je, kadar bratje sestrskih 

Cerkva prebivajo skupaj. 

Anton Rojc 



 

Bogorodica Trojeručica 
 

Marijina podoba s tremi rokami 
 

 

 

Na letošnjem ekumenskem sre-

čanju, 15. januarja v cerkvi Sv. Trojice 

v Ljubljani, je gostoval znameniti Prvi 

beograjski pevski zbor pod vodstvom 

župnika-paroha protojereja Petra 

Lukića. Ta je v imenu zbora poklonil 

naši cerkvi znamenito čudodelno po-

dobo, IKONO, kopijo Matere Božje 

“Bogorodica Trojeručica”. Gotovo bo 

podoba med mnogimi znamenitimi 

Marijinimi podobami v tej cerkvi našla 

primerno mesto. 

Najprej – kaj je to ikona in kakšna 

je zgodovina te svete podobe ? 

Verniki na vzhodu so prepričani, 

da ikona izžareva svetost in s tem u-

stvarja duhovno povezavo med verni-

kom in osebo na sliki. V cerkvah za-

vzema vidno mesto ikonostas – to je 

z ikonami okrašena stena –, ki ločuje 

glavni del cerkve od najsvetejšega. 

Ikone vsebujejo veliko zlate barve. 

Zlato ozadje namreč simbolizira nebe-

sa.  

Bogorodica Troje-

ručica je najpo-

membnejša ikona 

srbskega naroda. 

Po izročilu naj bi 

jo bil naslikal e-

vangelist sv. Lu-

ka. Hranili pa so 

jo na vzhodu v 

Damasku. Na dru-

gi strani te ikone 

je podoba sv. Mi-

klavža.  

Ikona je dobila 

ime v osmem sto-

letju. V tem času 

se pojavlja na-

sprotovanje ča-

ščenju svetih podob. Eden največjih 

braniteljev čaščenja je bil Janez Da-

maščan, ki ga tako vzhodna kot za-

hodna Cerkev časti kot svetnika. Ker 

je veliko pisal v obrambo čaščenja 

svetih podob, so mu odsekali desno 

roko. Janez pa se je zatekel k Mariji in 

vso noč premolil pred njeno podobo. 

Čudež se je res zgodil. Janez je dal 

narediti srebrno roko in jo je vložil v 

sliko, pred katero je molil. Po tem ču-

dežu je Janez stopil v samostan sv. 

Saba v Sveti deželi blizu Jeruzalema. 

Tja je ponesel tudi svojo Dobrotnico 

Trojeručico. V tem samostanu je bila 

še palica ustanovitelja tega samo-

stana sv. Saba. Na smrtni postelji je 

prerokoval, da bo nekoč samostan 

obiskal kraljevski sin z njegovim 

imenom in v tla zabodena njegova 

palica bo pred njim padla na tla. Naj 

bo ta palica odtlej njegova. Ko je tja 

prišel Janez Damaščan, je tej zao-



 

bljubi dodal še svojo. Skrivnostni 

obiskovalec naj bo lastnik še čudodel-

ne ikone Trojeručice.  

Pet stoletij pozneje so se te pre-

rokbe uresničile. V samostan je prišel 

srbski menih Sava. Pred njim je pa-

lica padla na tla nekaj dni zapo-

redoma. Menihi so v njem prepoznali 

pravega lastnika in mu izročili ikono 

in palico. 

Do konca 14. stol. je slavna ikona 

prebivala v samostanu Studenica, 

kamor jo je iz Hilandarja na sveti gori 

Atos dal prenesti car Dušan. Pred 

napadom Turkov pa so jo zopet pre-

nesli na Sveto goro v srbski samostan 

Hilandar. Tu so jo menihi izbrali za 

predstojnico – igumano. Odtlej je se-

dež samostanskega predstojnika pra-

zen, rezerviran za najimenitnejšo sta-

novalko in predstojnico Bogorodico.  

Konec 20. stoletja je bila narejena 

kopija Trojeručice in prenesena v 

Srbijo. 

Njen prestol je v majhni stari cer-

kvici sv. Save na Vračaru v Beogradu. 

Velika večna luč neprestano sveti in 

opominja narod, da se tudi v tem 

času zateka k njej. 

Anton Rojc 

 

O veri in Sveti Trojici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V reviji Prijatelj je objavljeno 

razmišljanje profesorja Cirila Sorča o 

Cerkvi kot občestvu. Objavljamo 

povzetek. 

Vera je dar. Bog ima pobudo in 

nam prihaja naproti; tako je vera 

odgovor, s katerim jo sprejmemo kot 

trden temelj našega življenja. Je dar, 

ki spremeni naše življenje in nas 

odpira za ljubezen ...  

Toda to moje verovanje ni rezultat 

mojega lastnega razmisleka, temveč 

je sad mojega odnosa, dialoga, 

katerega sestavlja poslušanje, spreje-

manje in odgovor... Je kot novo roj-

stvo, v katerem se združim ne samo z 

Jezusom, ampak tudi z vsemi tistimi, 

ki so hodili in tudi sedaj hodijo po isti 

poti. Ne morem si ustvariti osebne 

vere v nekem zasebnem dialogu z 

Jezusom, kajti Bog mi je podaril vero 

po vernem občestvu in me tako 

vključil v množico vernih.  

Naša vera je torej resnično osebna 

samo, če je tudi občestvena; more 

biti res moja vera le, če živi v “mi” 

Cerkve. “Jaz” vere se mora vključiti v 

“mi” vere ... 
 

 

 

Molitev in post za domovino 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativna skupina za molitev in 

post za domovino nas vabi, da v post-

nem času poživimo molitev in post. 

Med nami je veliko nasprotij, 

delovanja zla in greha. Potrebni smo 

spreobrnjenja. – Želimo si, da bi v 

postnem času oblikovali molitveno 

verigo tako, da bi vsak dan v 

letošnjem postnem času vsaj ena 

župnija v Sloveniji prevzela pobudo za 

molitev in post za domovino. V naši 

župniji bo to četrtek, 21. marec.  

Priložnost za kesanje, pokoro, post 

in molitev za domovino pa bo tudi na 

cvetni petek, 22. marca 2013, v času 

8. misijona na Radiu Ognjišče. 



 

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 februar 
 

  2. 2., sobota, Jezusovo darovanje, svečnica; 

  3. 2., nedelja, blagoslov sv. Blaža; 

  6. 2., sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta; 

11. 2., ponedeljek, lurška Mati Božja, svetovni dan bolnikov; 

13. 2., sreda, pepelnica, strogi post in začetek postnega časa; 

15. 2., postni petek, pri večerni maši razmišljanje o veri, po maši križev pot; 

17. 2., nedelja, ob 14.15 binkoštna dvorana: molitev z Marijo; 

20. 2., sreda, ob 19.30 peti koncert Sakralnega abonmaja, Vokalna skupina 

Insula Memoriae, koralni spevi postnega časa, vodi Katarina Šter; 

22. 2., postni petek, pri večerni maši razmišljanje o veri, po maši križev pot. 

 
 

 

 

 

Svetovni dan bolnikov 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V preteklih dneh je izšla papeževa poslanica za 21. 

svetovni dan bolnikov, ki letos nosi naslov »Pojdi in ti 

delaj prav tako!« (Lk 10,37). Svetovni dan bolnikov 

vsako leto poteka 11. februarja, na praznik lurške 

Matere Božje, in je povabilo, da na obličju trpečega 

brata prepoznamo obličje Kristusa, ki je trpel, umrl in 

vstal ter tako odrešil človeštvo. Papež v središče 

poslanice postavlja podobo dobrega Samarijana. Ta 

evangeljska prilika, ki jo pripoveduje Luka, je del 

vrste podob in pripovedi o vsakdanjem življenju, s 

katerimi Jezus želi razložiti globoko ljubezen Boga do vsakega človeka, predvsem 

do bolnega in trpečega. Obenem pa s sklepnimi besedami na koncu prilike o 

dobrem Samarijanu, »Pojdi in ti delaj prav tako!«, Jezus pokaže na držo, ki jo vsak 

njegov učenec mora imeti do drugih, še posebej, če so potrebni določene oskrbe. 

Ge za to, da se iz neskončne Božje ljubezni in po tesnem odnosu z njim v molitvi 

črpa moč za konkretno pozornost v vsakdanjem življenju, in sicer do tistega, ki je 

ranjen v telesu in duhu. To ne velja za vse, tudi za samega bolnika, ki lahko svoje 

stanje živi v luči vere: »Človeka ne ozdravlja izogibanje trpljenju, ne beg pred 

trpljenjem, marveč sposobnost trpljenje sprejeti in v njem zoreti, v njem najti 

smisel po zedinjenju s Kristusom, ki je trpel z neskončno ljubeznijo« (Rešeni v 

upanju, 37).                                                                                                Radio Vatikan 
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