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   NAŠE OBČESTVO   
 

Izginuli? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadar kateri izmed naših prijate-

ljev ali sorodnikov odpotuje s tega 

sveta, pravimo, da je “izginil”, in misli-

mo, da smo ga izgubili. 

Vendar ni tako. Če tako mislimo, 

kje je naša vera v 

občestvo svetni-

kov? 

Nobeden izmed 

teh, ki so v Bogu, 

ni izgubljen, zakaj 

če je kaj resnično 

vrednega v tem 

bratu, ki ima sedaj 

»spremenjeno, ne 

pa uničeno življe-

nje«, je to ljubezen. 

Da, zakaj vse mine. 

S tem svetom vred mineta celo vera 

in upanje, samo ljubezen ostane. 

 

Ljubezen, s katero nas je naš brat 

ljubil, resnična ljubezen ostane, ker je 

zasidrana v Bogu. In Bog ni tako 

ozkosrčen, da bi nam jemal tisto, kar 

nam je bil sam podaril po tem bratu. 

Sedaj nam to daje drugače. In ta 

brat, ti bratje nas še vedno ljubijo, in 

sicer z ljubeznijo, ki ne omahuje več. 

V to ljubezen 

naših bratov in se-

ster moramo verova-

ti in jih prositi milosti 

za nas vse, ki smo 

na poti, medtem ko 

moramo mi zanje 

storiti svoj del, to je 

tisto delo usmiljenja, 

ki mu pravimo: za 

žive in mrtve Boga 

prositi. 

Ne, niso izgublje-

ni. Tam onkraj so, kakor da bi bili 

odšli z doma in odpotovali v drug kraj. 

Živijo v nebeški domovini, in v 

Bogu, v katerem so, se lahko še 

naprej ljubimo med seboj, kakor nas 

uči evangelij.                  Chiara Lubich 



 

s. Metka Capuder (6. s. Metka Capuder (6. s. Metka Capuder (6. s. Metka Capuder (6. junijjunijjunijjunij 1971  1971  1971  1971 –––– 26.  26.  26.  26. oktoberoktoberoktoberoktober 2013) 2013) 2013) 2013)    
 
 
 
 
 

 
»Zgodba mojega življenja se je začela v začetku stvarjenja, 

ko si je Bog zamislil komu in v kakšen čas in okoliščine me bo postavil;  
to verujem.« 

 
S. Metko je Gospodar življenja 

obudil v življenje 6. junija 1971 mami 
Majdi (Mariji Magdaleni, roj. Logaj) in 
očetu Francu, na kmetiji Kopačevih v 
vasi Soteska pri Moravčah, ki se 
razteza v hrib na poti k podružnični 
cerkvi sv. Mohorja. Rojena je bila kot 
peti otrok, a že od vsega začetka ni 
bila sama na poti življenja, saj je bil 
tesno ob njej tudi njen brat Janez, 
dvojček. Ker je bila ob rojstvu zelo 
majhna in slabotna, jo je takoj po 
prihodu na svet krstila njena teta 
Mihaela. Odraščala je v Soteski 
skupaj še s tremi starejšimi brati, 
sestro ter bratom dvojčkom, del 
družine pa so bile še teta Mihaela ter 
očetova in mamina mama, ki so vsa-
ka na svoj način spremljale in ob-
likovale s. Metko v času odraščanja.  

Njeno otroštvo in mladost je na 
poseben način oblikovalo delo na 
kmetiji ter narava sama, ki je bila za 
Metko izvir veselja in igre. Delo je bilo 
neizogiben del njenega življenja, saj 
so jo starši že kot otroka vključili v 
delo, ki ga je vedno bolj cenila in 
vzljubila. Skupaj z drugimi je z 
radostjo pričakovala klitje semen na 
njivi, posebej pa obilne pridelke 
krompirja, repe, korenja, kolerabe, 
pšenice, koruze in drugega. Narava jo 
je učila posebne modrosti: prepleta-
nje življenja in smrti, smisel čakanja 
in napora v hrepenenju, prisluškova-
nje naravi in sledenje njenim zako-
nitostim je postalo del njenega 

življenja, v katerem je vedno bolj 
prepoznavala, da je vse to odsev 
lepote in ljubezni njenega Stvarnika. 
S. Metka se je že od zgodnjih otroških 
let zavedala, da prebiva v varstvu 
angelov varuhov, ki so jo obvarovali 
hude nesreče, ko se je skotalila pod 
kolesa voza. Vse svoje življenje jih je z 
velikim zaupanjem častila in se jim 
priporočala, saj so se izkazali kot 
njeni veliki prijatelji in sodelavci, tudi 
v mnogih drugih situacijah njenega 
življenja.  

Z vstopom v osnovno šolo se ji je 
odprl nov svet znanja in prijateljev. 
Vzljubila je knjige, glasbo, ples in 
gledališko igro. Vključila se je v 
župnijski in prosvetni pevski zbor, 



 

začela se je učiti flavto, se pridružila 
pihalni godbi ter sodelovala pri 
pripravi različnih slovesnosti. Močan 
pečat pa ji je pustila tudi vključenost 
v župnijsko občestvo. Vedno je šla 
rada k sveti maši, posebno k šmar-
nicam, ker so brali zanimive zgodbe. 
Rada se je spominjala prvega svetega 
obhajila: »Posebno imenitno se mi je 
zdelo, da sme Jezus priti k meni in je 
moj Prijatelj. Pa ne samo takrat, 
ampak vedno znova.« Močan zgled ji 
je bil tudi domači župnik, ki je v njej 
prebujal odgovornost do vere.  

 

S trinajstimi leti je prejela zakra-
ment svete birme. Priprava na 
zakrament je bila zanjo pomenljiv čas 
na poti redovne poklicanosti, posebej 
prve duhovne vaje, pri katerih je ob 
zgodbah sv. Angele Merici doživela, 
da je tudi ona klicana po imenu in je 
dragocena v Gospodovih očeh. Po 
birmi je sklenila, da bo prosila 
Svetega Duha za pravo življenjsko 
odločitev. Po osnovni šoli je izbrala 
srednjo geološko šolo v Ljubljani in 
molitev k Svetemu Duhu je postala 
del poti v šolo in iz nje, del sprehodov 
v naravo in odmorov. Več kot štiri leta 
je vsak dan prosila, da bi odkrila 
svojo življenjsko pot.  

 

V veliko pomoč pri iskanju smisla 
življenja so bile duhovne vaje v tišini, 
ki jih je čisto slučajno preko vabila v 
časopisu odkrila pri sedemnajstih 
letih. Takrat je odkrila Jezusovo 
osebno ljubezen ter mir ob Njegovi 
bližini in molitvi Božje Besede. V njej 
so se začela prebujati tudi vprašanja 
o poklicanosti v posvečeno življenje. 
V tem času se je srečala tudi z 
uršulinkami.  

Po končani srednji šoli si je izbrala 
študij razrednega pouka na peda-
goški fakulteti, saj je ob poučevanju 
predšolskega verouka in vodenju 
birmanske skupine v domači župniji v 
sebi odkrila veselje in dar do dela z 
otroki.  

 

V prvem letniku študija je v sebi 
jasno prepoznala Gospodov klic v 
posvečeno življenje. Ni ji bilo lahko ob 
misli, da bo treba zapustiti dom in 
zemljo, to se ji je zdelo tako težko, kot 
en sam križ. Vendar pa je ob odločitvi 
čutila globok mir in gotovost: 
»Počutila sem se kot prerok Jeremija, 
saj se tudi on ni mogel upreti Bož-
jemu klicu.«  

 

Odhod od doma ni bil lahek. Svoji 
mami, ki je bila šokirana nad novico, 
da odhaja, je rekla: »Veš, mami, Bog 
me je tebi dal, a jaz sem za Boga 
ustvarjena.« V samostan v Mekinje jo 
je 1. oktobra 1991 peljal brat Janez. 
»Bil je vesel, da je v avtu večkrat 
zatrobil, ko me je peljal, kar je bilo 
nenavadno, saj so vsi drugi jokali.« Z 
vstopom v samostan se povezanost z 
domačimi ni pretrgala. Vedno je v 
srcu nosila in z molitvijo spremljala 
starše, sestro ter vse brate z 
njihovimi družinami.Za s. Metko je bil 
stari mekinjski samostan kot balzam, 
začetek uresničitve Gospodovih sanj 
o njej. 5. januarja 1992 je v 
samostanu pri Sv. Duhu vstopila v 
postulat, šest mesecev kasneje pa v 
noviciat, ki se ga je takole 
spominjala: »Zame je bil to bogat čas 
posebnih Gospodovih milosti, pa tudi 
zahteven čas soočanja mojega 
življenja, zgodovine in želja z 
Gospodovimi … Naša četvorka (s. 



 

Andreja, s. Erika, s. Božena in s. 
Metka) je bila zelo živahna, obdarjena 
z mnogimi milostmi in verjetno smo 
naredile naši magistri marsikatero 
preglavico.« Po končanem noviciatu je 
izpovedala prve zaobljube z geslom: 
»Naj torej živimo ali umiramo, smo 
Gospodovi.« Preselila se je v skupnost 
v Ljubljano, kjer je dokončala študij 
razrednega pouka. V letu 1997 je bila 
premeščena v skupnost k Sv. Duhu, 
kjer je bila vključena v župnijsko 
pastoralo, v posebej lepem spominu 
pa ji je ostalo sodelovanje pri otro-
škem pevskem zboru.  

 

S. Metka je 5. septembra 1999 v 
domači župniji Moravče izpovedala 
večne zaobljube. Za geslo si je izbrala 
besede sv. Angele: »Edinemu Bogu 
hvala«. Sv. Angela je vedno ostajala 
živa in vir navdiha v njenem osebnem 
življenju z Jezusom ter pri vsem 
pedagoškem in vzgojnem poslanstvu. 
Po izpovedi zaobljub se je preselila v 
Izolo ter v OŠ Šmarje pri Kopru 
opravljala pripravništvo, sodelovala 
pa je tudi na župniji, poučevala 
verouk, vodila pevski zbor in skupino 
mladih.  

 

Leta 2001, ko se je v Ljubljani 
odpiral vrtec, je bila povabljena, da 
sodeluje pri pripravi in začetku Angeli-
nega vrtca. Pogumno je sprejela nov 
izziv in se podala na novo področje v 
Gospodovem vinogradu. V vrtcu je 
delala osem let, najprej kot vzgojite-
ljica, med letoma 2004 in 2009 pa 
kot ravnateljica. Zelo rada je imela 
delo v vrtcu, posebej v skupini med 
otroki, izkušnja vodenja pa jo je 
obogatila s srečanji in pogovori s 
starši in vzgojiteljicami. Kateheza je 

vedno ostala blizu njenemu srcu, zato 
se je s posebno pozornostjo posveča-
la katehezi Dobrega pastirja, saj jo je 
doživljala kot velik oseben dar in tudi 
dar za Cerkev.  

Jeseni leta 2009 je s. Metka 
prekinila z delom v vrtcu in odšla v 
probacijo v Rim. Že kmalu po začetku 
probacije so se začele pojavljati bole-
čine v trebuhu. Po nekajmesečni 
negotovosti je bila kmalu po koncu 
velikih duhovnih vaj operirana in 
morala je začeti sprejemati dejstvo, 
da je obolela za rakom. Vrnila se je v 
Ljubljano, kjer je kemoterapiji sledila 
nova operacija in nov cikel kemo-
terapij. Zdravljenje je bilo zahtevno, 
prav tako pa tudi soočanje z nemočjo 
in negotovostjo za nadaljnje življenje. 
Vendar je s. Metka z izročitvijo v 
Gospodove roke in močno voljo 
ohranjala veselje do življenja. Sledilo 
je obdobje izboljšanja. V tem času je 
leta 2011 sprejela imenovanje za 



 

voditeljico juniorata, ko je v Ljubljani 
ponovno oživela skupnost juvenistk 
(sester, ki še nimajo večnih zaobljub). 
Z mladimi sestrami je delila svoje 
izkušnje življenja in bolezni ter spod-
bujala k zvestobi, graditvi dobrih 
temeljev redovnega življenja in iska-
nju pravega ravnovesja v redovnem 
življenju.  

Po dobrem letu, v maju 2012, se 
je ob ponovni operaciji zavedela, da 
jo Gospod lahko sprejme k sebi. 
Bolezen je postala del njenega življe-
nja in darovanja življenja Gospodu. 
Doživljala je temo vere in nemoč last-
ne molitve, iz katere je našla pot s 
pomočjo molitve mnogih, ki so prosili 
zanjo. Dolgotrajno zdravljenje v 
bolnišnici in pogoste obiske pri 
zdravniku je doživljala kot posebno 
apostolsko področje, saj je mnogim 
bolnikom pomagala odpreti pot do 
Jezusa in prejema zakramentov, 
odkrivati smisel njihovega življenja in 
veličino Božjega usmiljenja. Z veliko 
pozornostjo je vse do konca življenja 
želela tudi sama ostati zvesta molitvi 
in zakramentom. V hudih bolečinah je 

vedno bolj zorela v zaupanju v to, da 
je tudi dovršitev njenega življenja na 
zemlji Gospod določil že v začetku 
stvarjenja sveta, kar ji je pomagalo, 
da je še bolj polno živela vsak 
trenutek življenja.  

Do konca je tudi na bolniški 
postelji z velikim zanimanjem 
prisluhnila vsakemu, ki je prišel na 
obisk v njeno sobo, se z njim veselila 
in tudi trpela. Najlepše je polnost 
življenja, ki ga je živela, izrazila z 
besedami: »Sedaj se resnično veselim 
vsake stvari: rože, srečanja z ljudmi, 
odhoda v mesto, pogovora s sestrami 
… Lahko rečem, da svoje življenje tudi 
kot redovnica znova čutim izpolnjeno 
in polno. Predvsem pa sedaj v svojem 
stanju lahko bolje čutim s trpečim 
človeštvom. Vesela sem te izkušnje, 
ki je bila na neki način prisotna tudi 
že prej, a vendarle ne v taki meri. 
Amen. Konec.« 

V soboto, 26. oktobra 2013, nekaj 
po pol eni uri ponoči, je izrekla svoj 
»Amen« in ob navzočnosti sester mir-
no zaspala v Gospodu. 

Sestre Sestre Sestre Sestre uršulinke uršulinke uršulinke uršulinke iz Ljubljaneiz Ljubljaneiz Ljubljaneiz Ljubljane    
    

Glasbeni dogodki pri nasGlasbeni dogodki pri nasGlasbeni dogodki pri nasGlasbeni dogodki pri nas    
 
 
 
 
 

V torek, 5. novembra, ob 20.00 bo v cerkvi v Šiški prvi koncert iz novega prvi koncert iz novega prvi koncert iz novega prvi koncert iz novega 
Cikla orgelskih koncertovCikla orgelskih koncertovCikla orgelskih koncertovCikla orgelskih koncertov, ki ga prireja KD Schellenburg. Italijanski organist 
Pierpaolo Turetta bo izvedel tri velike skladbe skladatelja 
Olivierja Messiaena, ki so teološko utemeljene na veri v 
večno življenje: Verz za praznik posvetitve cerkve, 
Poveličana telesa in Prikazanje večne Cerkve.  

V sredo, 13. novembra, ob 19.30 bo v naši cerkvi drugi 
letošnji koncert Sakralnega abonmaja, na katerem bosta 
sopranistka Tsopranistka Tsopranistka Tsopranistka Thhhheresa Plut in organistka Polona eresa Plut in organistka Polona eresa Plut in organistka Polona eresa Plut in organistka Polona GantarGantarGantarGantar 
izvedli Deset duhovnih pesmi iz Španske pesmarice 
skladatelja Huga Wolfa. 

V soboto, 16. novembra, pa bo pri nas potekal dan slovenskih cerkvenih dan slovenskih cerkvenih dan slovenskih cerkvenih dan slovenskih cerkvenih 
glasbenikov.glasbenikov.glasbenikov.glasbenikov. 



 

Škofova zahvalaŠkofova zahvalaŠkofova zahvalaŠkofova zahvala    
 
 
 
 
 
 
 

Škof Andrej GlavanAndrej GlavanAndrej GlavanAndrej Glavan, ki upravlja 
našo nadškofijo, nam je ob zahvalni 
nedelji takole pisal. 

Hvaležnost imamo ljudje za eno 
najlepših lastnosti, nehvaležnost pa 
za eno najslabših. K temu nas vzgaja 
vsaka maša, ki se imenuje evhari-
stija, kar pomeni najprej zahvala. Pri 
vsaki maši na duhovnikovo povabilo: 
»Zahvalimo se Gospodu, našemu 
Bogu«, z vero odgovorimo; Spodobi se 
in pravično je.« V četrtem navadnem 
hvalospevu sicer najdemo tudi misel: 
»O Bog, tebi naša hvala ni potrebna, 
vendar se ti po tvoji dobroti smemo 
zahvaljevati. Naše hvalnice (zahvale) 
ti ničesar ne dodajo, pomagajo pa 
nam na poti k tebi.« Zahvala za 
sadove zemlje in za duhovne darove 
je tudi najlepša prošnja za novo obda-
rovanost. Vse nam je podarjeno, vse 
je milost, lepo in dobro, pa tudi 
žalostno in hudo, saj Bog ve, da nam 
vse lahko pripomore k dobremu, če 
ga ljubimo (prim. Rim 8,28). Tudi 
hudih preizkušenj nam letos ni manj-
kalo. 

Ob zahvalni nedelji čutim dolžnost. 

da se zahvalim vsem, zlasti najbližjim 
sodelavcem, ki po svojih najboljših 
močeh nosite težo odgovornosti za 
Cerkev v naši nadškofiji v izrednih in 
težavnih okoliščinah. Zahvala gre 
vsem duhovnikom, redovnicam, kate-
hetom in katehistinjam, ki nosite težo 
pastorale in oznanjevanja v veri ne-
naklonjenem okolju. Zahvaljujem se 
vsem župnijskim sodelavcem, članom 
ŽPS, ključarjem, pevcem in organi-
stom, ministrantom, cerkovnikom in 
vsem, ki skrbite za lepoto in urejenost 
cerkva, vsem zvonarjem in končno 
vsem gospodinjam in dobrotnikom, ki 
skrbite za duhovnike. Bogu hvala za 
vse molitve in darovane žrtve redov-
nic po kontemplativnih samostanih in 
drugih molivcev, zlasti bolnikov. 

Končno hvala vernikom za vse 
nabirke, bodisi za vesoljno Cerkev, 
škofijo, župnijo ali v karitativne na-
mene. V letu vere poglobimo vero, da 
se Bog ne da prekositi v veliko-
dušnosti. V medsebojnih odnosih pa 
se spomnimo, da je beseda “hvala” 
majhno poleno, ki pa sprosti veliko 
energije. 

    
Obiskal nas je Sveti DuhObiskal nas je Sveti DuhObiskal nas je Sveti DuhObiskal nas je Sveti Duh    
 
 
 
 
 
 
 

20. oktober je bil za našo župnijo 
poseben dan: osem mladih iz 9. raz-
reda in 1. letnika je prejelo zakra-
ment svete birme. Iz njihovih vtisov je 
čutiti, kako se jih je Bog dotaknil. 
Upam, da tudi vsakega od nas, ki 
smo bili navzoči.  
K Bogu nas je dvigala nas je Božja 

beseda, sodelovanje birmancev in 
staršev in glasba, pri kateri so 
sodelovali mnogi ... 

Bog v središčuBog v središčuBog v središčuBog v središču – Iz škofove pridige bi 
si rada zapomnila ...   

Mislila sem, da zaradi razburjenja 
ne bom mogla dobro slediti pridigi, 
vendar sem se ob prihodu v cerkev 
popolnoma sprostila. Pridiga mi je 
bila poleg obreda birmovanja najbolj 
všeč. Najbolj sem si zapomnila del, v 
katerem je gospod Jamnik rekel, naj 
sebe ne postavljamo v središče vse-
ga. Zdi se mi, da to v današnjem  sve- 



 

 

tu premalo upoštevamo. Na prvo 
mesto postavljamo naše želje, 
namesto želja drugih, oziroma želja 
samega Boga. Gledamo na zaslužek 
in na našo osebno srečo, vendar 
mislim, da je največja osebna sreča 
takrat, ko osrečimo nekoga drugega. 
V takšnih trenutkih osrečimo tudi 
Boga. Kaj še želimo lepšega? 

Vsi vemo, da facebook in ostale 
spletne strani niso nič slabega, če jih 
uporabljamo do neke meje. Problem 
nastane, ko zaradi tega zanemarimo 
stike v živo. Gospod škof nas je 
spomnil na pomembno stvar, da sta 
očesni stik in lep pogled vredna 
veliko več, kot pogovor na telefonu.  

Tudi meni se, prav tako kot škofu, 
zdi, da prevečkrat želimo to, česar 
nimamo, ne izkoristimo pa tega, kar 
imamo. Nihče ne mara ljudi, ki na 
svet gledajo s črnimi očali in samo 
godrnjajo. S tem, ko si sam vesel in 
na svet gledaš pozitivno, osrečiš ljudi 

in dosegaš lepe življenjske rezultate. 
Zakaj se torej ne bi ustavili in si rekli: 
»Imam nekaj, česar nekdo drug nima, 
že danes bom to tudi izkoristil, za 
Boga, bližnjega in zase.«              NušaNušaNušaNuša 

 
Lep in svetel dogodekLep in svetel dogodekLep in svetel dogodekLep in svetel dogodek    

Naša birma, zdaj bo ravno en 
teden od nje, je bila zelo lep in svetel 
dogodek. Za začetek, že cerkev je bila 
opazno bolj polna kot običajno, kar 
takoj da drug občutek, kot če je v 
cerkvi dvajset ljudi. Imeli smo tudi 
zelo lepo glasbo (mogoče jaz tega ne 
bi smela napisati ...), ki naredi vse 
bolj svečano. Pri obredu samem pa 
se mi je zazdelo, da je tudi pri tem 
(čeprav naj bi najbrž bilo pri birmi 
ravno nasprotno) pot pomembnejša 
od cilja. Mislim, da je bila naša 
priprava, čeprav smo se kdaj bolj 
napeto pogovarjali, taka, da smo od 
nje dejansko nekaj pridobili in se 
veselim naših srečanj v tem letu.   JuliJuliJuliJuli



 

 
Hodila bom v mladinsko skupinoHodila bom v mladinsko skupinoHodila bom v mladinsko skupinoHodila bom v mladinsko skupino    

Zame je bil dan birme čudovit. 
Pred obredom sem bila še malo 
živčna, ko sem prejela darove Svete-
ga Duha, pa je ves strah izginil. 
Počutila sem se odlično in ves dan, ki 
je sledil, je bil fantastičen. 

Pri izbiri botre mi je bilo zelo 
pomembno, da je dobrega srca in da 
mi bo pomagala še naprej živeti v 
veri. 

Srečanje z škofom je bilo spro-
ščeno. Spraševal nas je, kako smo se 
med letom pripravljali na birmo in 
zdel se nam je navdušen. 

Iz škofove pridige bi si rada za-
pomnila VSE ☺. 

Priprava na birmo mi bo ostala v 
spominu zaradi vseh super dogodkov, 
ki smo se jih udeležili, še posebej mi 
bo poleg duhovnih vaj ostala v 

spominu Stična mladih. Pripravo si 
bom zapomnila tudi zaradi “orato-
rijskega dneva”, ki smo ga pripravili 
za prvoobhajance, in zaradi vseh 
pogovorov pri verouku, pri katerih nas 
je usmerjala sestra Jana. 

Hodila bom v mladinsko skupino, 
pri kateri se bomo pogovarjali o 
zanimivih verskih temah, ki nas 
zanimajo, sodelovali pri mašah, peli, 
imeli duhovne vaje in pripravili še 
kakšen oratorij za mlajše člane 
Cerkve.                                          NežaNežaNežaNeža 

 
Popotnica za življenjePopotnica za življenjePopotnica za življenjePopotnica za življenje    

Birma je za vsakega kristjana velik 
dogodek tako v duhovnem kot v 
vsakodnevnem pomenu. Ne le, da 
kristjan prejme Svetega Duha, ki mu 
pomaga nadgraditi vero in jo tudi 
celovitejše dojemati in nemara tudi 
deliti, pač pa mu pomaga tudi 
napredovati v osebnostni rasti ter 
posledično postati boljša oseba. Zato 
je pomembno, da je ta dogodek čim 
lepši in čim bolj doživet. Osebno 
menim, da je bila moja birma prav to. 

V času priprav nas je vodila sestra 
Jana in nas poučila o nekaterih 
temeljih krščanskega nauka. Preko 
pridig, devetdnevnice in ostale 
zavzete participacije je župnik Dragan 
Adam poskrbel, da smo pridobljeno 
znanje in vrednote tudi umsko in 
čustveno analizirali ter se tako 
vseskozi osebnostni razvijali. Za 
samo birmo je poskrbel pomožni škof 
Anton Jamnik, ki je bil že na srečanju 
zelo prijazen, dostopen in človeški, 
med samo birmo pa je sledila še 
izčrpna pridiga, ki je ob takem 
dogodku brez dvoma predstavljala 
dobro popotnico za življenje. 



 

Vsem, ki bodo še prejeli ta 
zakrament Sv. Duha, želim, da bi tudi 

oni imeli takšen prisrčen in nepoza-
ben praznik, kot sem ga imel jaz. 

Rok JanRok JanRok JanRok Jan
  



 

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 november 2013 
 

  1. 11. petek, slovesni in zapovedani praznik vseh svetih;  

- ob 16.30 molitev rožnih vencev za rajne s poimensko omembo rajnih, 

ki ste jih na listkih priporočili v molitev; 

  2. 11. sobota, spomin vseh vernih rajnih; vsak duhovnik lahko mašuje trikrat, 

zato bodo svete maše ob 9.30, 10.00, 17.00, 17.30 in 18.00; 

- ob 12.00 na Žalah pogreb s. Metke Capuder, uršulinke; 

  3. 11. zahvalna nedelja;  

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

11.-21. 11. Nikodemovi večeri; 

17. 11. nedelja, ob 9.00 maša in srečanje za zakonce jubilante; 

- ob 14.15 binkoštna dvorana; 

17.-24. 11. teden zaporov: molimo za zapornike in osebje, ki zanje skrbi; 

23. 11. sobota, dekanijsko srečanje članov župnijskih svetov,  

24. 11. nedelja Kristusa Kralja, sklep cerkvenega leta in sklep leta vere; 

- ob 16.00 glavna slovesnost v stolnici – škof Andrej Glavan;  

- na to nedeljo se začne teden Karitas. 
 

 

Anton Strle - misijonar 
 

 
 

 
 

 

V soboto, 19. oktobra, je bila v 

cerkvi vseh svetih na Žalah maša ob 

10. obletnici smrti Antona Strleta. 

Zbralo se je veliko, okoli tristo 

ljudi, somaševanje pa je vodil škof 

Andrej Glavan.  

Zanimivo je, kakšnega misijonar-

skega duha je imel pokojni profesor. 

Škofom in drugim duhovnikom je 

pisal, naj naredijo nekaj za to, da bi 

se ustanovila župnija pri Sv. Križu na 

Žalah, pa tudi v Dravljah. 

Takole je zapisal: »Če me oproste 

fakultete  n. pr.  do  božiča ...,  potem  

sem pripravljen pustiti vso “posvetno 

rabo” in se posvetiti samo delu na 

področju sv. Križa ... V kapeli bi vsako 

jutro maševal, bil na razpolago za 

spoved itd. Vem, da od začetka ne bi 

bilo skoraj nikogar. Toda pozneje 

vedno več ... Napravil bi tako, da bi 

bilo vsaj za silo mogoče imeti 

Najsvetejše. Ljudi bi prosil, da mi 

pomagajo za nujne začetne preu-

reditve. Verouk bi imel pri sv. Križu in 

lahko tudi še v Tomačevem in v 

Šmartnem, za maševanje bi mi pa že 

kdo pomagal ...« 
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