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   NAŠE OBČESTVO   
 

Šmarnice – mesec duhovnega poglabljanja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesec maj je posebna priložnost za naše zorenje v sveto-

sti. Letos bo šmarnično branje posebej zanimivo. Šmarnice 

nosijo naslov Obrazi vere. Poslušali bomo življenjske zgodbe 

ljudi, ki so si prizadevali za globoko povezanost z Bogom: 

Martin Luther King, ameriški borec za 

pravice črncev, duhovnik Filip Terčelj, 

mučenec za vero, Pierre Goursat, usta-

novitelj Skupnosti Emanuel, Robert Ba-

den-Powell, začetnik skavtov, Franc Jä-

gerstätter, mučenec nacizma, Favstina 

Kowalska, apostol Božjega usmiljenja, in 

mnogi drugi, svetniki, blaženi ali v po-

stopku za beatifikacijo.  

Med njimi je nekaj posebnega Antonietta Meo, deklica, ki se je želela igrati z 

Jezusom (na sliki). Rodila se je leta 1930 v Rimu, umrla pa stara šest let in pol. 

Bila je živahna deklica in pri petih letih si je poškodovala koleno, ki se potem ni 

zacelilo. Ugotovili so, da ima kostnega raka. Odrezali so ji nogo in namestili 

težko protezo. Napisala je več kot sto pisem Jezus, Bogu Očetu, Svetemu Duhu 

in Materi Božji. V njih se kaže njena izredna ljubezen do Jezusa in njena želja, da 

bi reševala duše: »Dragi Jezus, povej Bogu Očetu, da bom naredila veliko več 

žrtvic, da bi popravila svoje in tudi veliko veliko drugih grdih grehov.« Šest let 

stara je prejela prvo sveto obhajilo. V zadnjem pismu je napisala: »Dragi Jezus, 

hvala, da si mi poslal to bolezen, ker je to način, kako priti v nebesa.« Je v 

postopku za razglasitev za blaženo, na njeno priprošnjo pa se je že zgodil čudež. 



 

Nova evangelizacija 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papež Frančišek pre-

seneča. Vsak dan “po-

grunta” kaj novega. V 

Novem svetu je daljši 

zapis o njem izpod pere-

sa (tako smo včasih rek-

li, zdaj pa: iz računal-

nika) Bojana Ravbarja. 

Iz članka odlomek ... 
 

 

Tudi Cerkev se mora 

osvoboditi, mora iz se-

be. Naj spomnim na nekaj točk, ki jih 

je 28. marca objavil vatikanski 

dnevnik L'Osservatore Romano. V njih 

je vizija, ki jo je na eni od kongregacij 

pred konklavom izrekel tedaj še 

kardinal Jorge Mario Bergoglio. Ko si 

predstavlja lik bodočega papeža in 

podobo Cerkve prihodnosti, govori na 

pamet, a z lističem v roki. Kardinal s 

Kube ga prosi za zapis, ki ga po 

dogodkih s privoljenjem na novo 

izbranega papeža izroči tisku. V tem 

zapisu so pomembni obrisi odgo-

vorne poti, ki bodo najbrž odločilni za 

novega pastirja. Pastir, ki ni daleč od 

črede, ki »čuti vonj po ovcah« in 

skupaj z njimi deli zahtevni vsakdan.  

Njegova vizija se pričenja z evan-

gelizacijo, kot bi hotel reči, da smo z 

jesenske sinode stopili v konklave, ki 

nam je podaril prav njega. A tu je več, 

saj gre za evangelizacijo, ki jo svet 

pričakuje od Cerkve danes, za evan-

gelizacijo, ki je prepojena z »apostol-

sko vnemo« in z osrečujočo vsebino 

veselega oznanila, ki se podarja tako 

posamezniku kot družbi. 

Na listič je zapisal: »Cerkev je 

poklicana, da stopi iz sebe in se poda 

na obrobja, ne samo zemljepisna, 

ampak bivanjska, na tista obrobja, ki 

jih predstavljajo misterij greha, 

bolečine, krivic, na obrobja verskega 

neznanja in brezbrižnosti, na obrobja 

misli in bede vseh vrst.« Če Cerkev ne 

stopi iz sebe, razmišlja papež, 

»postane avtoreferenčna [se ukvarja 

s seboj] in zboli. Bolezni, ki skozi čas 

razjedajo cerkvene ustanove, imajo 

korenine v avtoreferenčnosti, v 

zgodbi teološkega narcisizma ... Taka 

Cerkev, ne da bi se tega zavedala, si 

domišlja, da ima lastno luč in 

preneha biti “mysterium lunae” 

[skrivnost lune] ter zboli za hudo 

boleznijo, ki ji pravimo duhovna 

mondenost (po De Lubacu je to 

najhujše zlo, v katero lahko zaide 

Cerkev) ... Preprosto povedano, 

imamo dve podobi Cerkve: tisto, ki z 

vero posluša in zvesto oznanja Božjo 

Besedo, in svetovljansko Cerkev, ki 

živi v sebi, iz sebe, za sebe. To 

dejstvo mora prinesti luč v mogoče 

spremembe in reforme, ki jih je treba 

uresničiti za rešitev duš.« 
 

 

Tako papež in to svojo misel 

nenehno ponavlja v tej ali oni obliki. 

Njegova velika spodbuda velja vsem 

nam: imeti srce za vse, ki so na robu. 



 

Prvo sveto obhajilo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadnja leta je praznik, ko imamo 

na koncu leta poseben dogodek: prvo 

sveto obhajilo. In letos bo šlo k 

prvemu obhajilu devet otrok iz 2. in 3. 

razreda, vsi pa so hodili k verouku 

vsaj tri leta. Dve leti so se udeleževali 

katehez Dobrega pastirja, letos pa 

skupaj poživljamo ljubezen do Jezusa 

in glavni temelj za prejem obhajila – 

ljubezen do vsakega človeka. 

V nedeljo, 12. maja, bomo imeli 

duhovno obnovo za prvoobhajance in 

njihove starše. Pri njej bodo kot ani-

matorji pomagali letošnji birmanci, ki 

so se za animatorstvo navdušili na 

svoji duhovni obnovi v Planini. 

Sveto obhajilo pa bo v nedeljo, 26. 

maja 2013, pri deveti maši. 

Molímo vsi skupaj za otroke, za 

starše in za nas vse, da bi v nas res-

nično rasla ljubezen do Jezusa. Ta 

ljubezen je namreč dar od zgoraj, dar 

Svetega Duha, zato si jo moramo 

izprositi z gorečo molitvijo in z dejanji 

ljubezni do Jezusa v bratih in sestrah 

...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zbor Surrexit ob letu vere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mešani pevski zbor Surrexit je za leto 

vere pripravil letni koncert. V njem nam 

bodo predstavili zgodbo odrešenja na osnovi 

veroizpovedi in cerkvenega leta. Skladbe 

pretežno tujih avtorjev so narejene na 

osnovi liturgičnih ali teološko močnih 

besedil, ki nam osvetljujejo tudi temelje na-

šega verovanja. Tudi glasba nam lahko 

pomaga poglobiti naš odnos z Bogom, 

obenem pa nam odstira pogled na 

doživljanje vere skladateljev, ki so jo izrazili 

s svojim umetniškim darom. 

Koncert v cerkvi Sv. Trojice v Ljubljani bo 

v ponedeljek, 27. maja 2013, ob 19. 30. 
 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V Slovenskem pastoralnem načrtu 

“Pridite in poglejte” je med drugim 

tudi tale ugotovitev. 

Slovenski katoličan je postal 

“izbirni vernik”. Odloča o tem, kaj bo 

veroval in česa ne, h katerim obre-

dom in zakramentom bo pristopal in 

h katerim ne. Močno ga privlačijo za-

kramenti, ki so podobni obredom pre-

hoda (krst, prvo obhajilo in birma), ter 

blagoslovi, vse manj pa je prisoten pri 

nedeljski evharistiji. Od predstavnikov 

Cerkve pričakuje verske in obredne 

usluge ter tradicionalne množične 

dogodke, tudi če nima žive vere v 

Jezusa Kristusa, Božjega Sina in 

Odrešenika. Tovrstni tip vernika ime-

nujemo “oddaljeni kristjan”, saj osta-

ja član Cerkve, a je oddaljen od nje-

nega evharističnega jedra. 



 

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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1000 Ljubljana. Odgovarja Dragan Adam, župnik; e-pošta: dragan.adam@rkc.si; 

zupnija.lj-sv.trojica@rkc.si; spletna stran: http://zupnija-lj-sv-trojica.rkc.si/. 

TRR: Raiffeisen banka 24200-9004606638, župnijski telefon: 01/252-48-64. 
 

Koledar za maj 
 

  1. 5., sreda, praznik Jožefa Delavca, začetek šmarnic; 

  6. 5., trije prošnji dnevi pred vnebohodom; 

  8. 5., sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta; 

  9. 5., četrtek, slovesni praznik Gospodov vnebohod;  

- svete maše ob 10.00 in 18.00; 

10. 5.; petek, začetek binkoštne devetdnevnice; 

12. 5., nedelja, 9.00-12.30 duhovna obnova za prvoobhajance; 

- pri vseh mašah nabirka za socialno zavarovanje duhovnikov; 

15. 5., sreda, ob 19.30 osmi koncert Sakralnega abonmaja: Domžalski 

komorni zbor bo najprej a cappella izvedel nekaj uglasbitev psalmov, 

potem pa z orkestrom še Glorio Antonia Vivaldija; 

19. 5., binkošti, ob 14.15 binkoštna dvorana: molitev z Marijo; 

20. 5., ponedeljek, praznik Marije, Matere Cerkve, maše ob 10.00 in 18.00; 

26. 5., nedelja, slovesni praznik Svete Trojice, žegnanje; 

- ob 9.00 prvo sveto obhajilo; 

27. 5., ponedeljek, ob 19.30 koncert zbora Surrexit ob letu vere; 

30. 5., četrtek, slovesni praznik svetega Rešnjega telesa in krvi, svete maše ob 

10.00 in 18.00; po večerni maši češčenje – procesija po cerkvi. 

31. 5., petek, obiskanje Device Marije, sklep šmarnične pobožnosti. 
 

 

 

 
 

 

Komunikacija v paru 
 

»Zgodbo para rada primerjava 

s potovanjem. Začne se, ko 

na prvi tir pripelje vlak lju-

bezni. Odpotujemo z roko v 

roki in z željo, da bi na končno 

postajo prispeli “skupaj”. Ob 

odhodu je nebo jasno in 

sonce sveti.« S temi besedami 

avtorja začenjata svojo knjigo 

in nas v nadaljevanju popelje-

ta skozi različna obdobja po-

tovanja, skozi led, dež, meglo in ne- 
 

 

nadne nevihte, z jasnimi in 

konkretnimi napotki za med-

sebojno razumevanje. V knji-

gi najdemo tudi odgovor na 

vprašanje, kako ohranjati 

čarobnost v odnosu. 

Avtorja Rino Ventriglia, psi-

holog, in Rita Della Valle, gi-

nekologinja, na tečajih za 

zaročence in zakonske pare 

sodelujeta kot strokovnjaka 

za komunikacijo in področje čustev. 
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