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 NAŠE OBČESTVO 
 

Velikonočno voščilo naših škofov 
 

 

 

 

 

 

 

 

V časih, ko se zdi, da se mnoge stvari rušijo, nam bo lepo prebrati voščilo 

naših škofov, ki je polno optimizma. 
 

Vsako leto z radostno hvaležnostjo obhajamo 

velikonočne praznike, ki nam oznanjajo, da nismo 

sami, da svet in človeštvo nista prepuščena 

skrivnostnim silam teme in slepe usode, ampak 

da Duh Božji še vedno veje nad valovi človeške 

zgodovine, v kateri se uresničuje delo odrešenja v 

zveličavni napetosti med »že in še ne« (prim. Rim 

8,18) Božje odrešitvene zgodovine.  

Ko so učenci Jezusa vprašali, kdaj bo obnovil 

Božje kraljestvo, jim je rekel: Božje kraljestvo je že 

med vami (prim. Lk 17,21). To je naše veselje. Ni 

pa še v vsej polnosti uresničeno. To pa je naša naloga. To nalogo in poslanstvo 

uresničujemo vedno, še posebej v postnem času, ko smo vsi povabljeni, »da bi 

se z večjo vnemo posvečali molitvi, delom ljubezni do bližnjega, da bi prejemali 

skrivnosti novega življenja in se bližali polnosti Božjega posinovljenja« (postni 

hvalospev 1). 

Problemi in naloge, s katerimi se soočamo v Cerkvi in v družbi, ostajajo. Mi 

pa postajamo ob srečanju z Jezusom Kristusom, križanim od mrtvih vstalim 

Gospodom – upamo in želimo – drugačni, bolj pripravni za Božje kraljestvo, bolj 

pripravljeni hoditi po stopinjah Jezusa Kristusa, Dobrega pastirja in usmiljenega 

Samarijana, ki je hodil okrog in delil dobrote (prim. Mt 9,35). 

To je naša želja, to je naše velikonočno voščilo!                               Vaši škofje 



 

 

Veliki teden 2014 
 

 

 

Veliki četrtek (17. april) 

 
  7.00 spovedova-

nje 

  9.00 krizmena 

maša v 

stolnici 

18.00 slovesna 

maša 

Gospodove 

zadnje 

večerje,  

po maši 

molitvena 

ura;  

- k maši 

bomo prinesli prihranke svojih 

postnih premagovanj in jih 

darovali za potrebne; zelo nam 

bodo hvaležni 
 

Veliki petek (18. april), strogi post 

  7.00 spovedovanje 

molitveno bogoslužje (sestre) 

15.00 križev pot ob uri Jezusove 

smrti 

18.00 spomin Gospodove smrti, 

slovesno opravilo velikega 

petka in molitev ob Božjem 

grobu  

- vaši darovi so namenjeni za 

potrebe Svete dežele 

Velika sobota (19. april) 

 

  7.00 izpostavimo Najsvetejše, ura 

bogoslužnega branja in 

hvalnice (sestre), vmes 

spovedovanje 

  7.45 blagoslov vode in ognja 

10.00 križev pot in molitvena ura 

pred Božjim grobom za otroke 

in odrasle 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

blagoslov 

velikonočnih jedil 

(povabljeni k 

češčenju pred 

blagoslovom  

ali po njem)  

- pod korom bomo 

zbirali velikonočne 

dobrote za 

brezdomce (naj 

bodo nepokvarljive!) 

 

19.00 VELIKONOČ-

NA VIGILIJA – SLO-

VESNA MAŠA – med njo krst 

- po maši vstajenjska procesija 
 

Velika noč (20. april): 

svete maše bodo  

ob 9.00, 10.30 in 18.00  

15.00 zaobljubljena protipotresna 

pobožnost v cerkvi sv. Jožefa 

 

Velikonočni ponedeljek (21. april): 

svete maše bodo  

ob 10.00 in 18.00 
 

Z gospodom Rojcem želiva vsem, ki 

se zbiramo v cerkvi Svete Trojice, ob 

vstalem Gospodu obilo velikonočnega 

veselja. 

V prvih treh dneh velikega tedna 

boste spoved lahko opravili vsak 
dan pred deseto mašo in med njo 

ter od 17.00 dalje. Posebej 
prosimo, da nas povabite k 

ostarelim na domu, ki bi želeli 
prejeti zakramente. 



 

Vedno moliti 
 

 

 

 

 

 

Prvi postni govor gospoda Rojca. 

Pretekli teden so Frančiškovi re-

dovniki v Sloveniji organizirali duhov-

no srečanje, katerega sem se udeležil 

tudi jaz. V prostem času smo se pogo-

varjali o naši vernosti v preteklem ži-

vljenju. Starejši duhovniki smo obujali 

lepe spomine iz svoje preteklosti, 

mlajši pa so raje pogledovali v prihod-

nost. Sam sem obudil spomin na svo-

jega očeta, ki je v mojem otroštvu rad 

ponavljal, da je treba hoditi v šolo, da 

se naučiš pisati, brati, računati in 

znati odgovarjati na katekizemska 

vprašanja. Zato pa se je treba naučiti 

abecedo, poštevanko za računanje in 

molitve za pravo vero.  

No, očetu se ni bilo treba preveč 

truditi, saj me je te verske abecede že 

v zgodnjem otroštvu naučila babica, 

to je stara mama, s katero sem preži-

vljal svoje rano otroštvo v nemškem 

taborišču med 2. svetovno vojno. Vse 

molitve, ki se jih danes mnogi otroci 

naučijo šele pri verouku, so se meni 

vtisnile v glavo in srce že do šestega 

leta starosti. Še danes ne morem 

začeti dneva, da ne zmolim tistih 

lepih molitev: Tebe ljubim, Stvarnik 

moj, pa Sveti angel, varuh moj in 

zvečer O, Jezus, blagoslovi me, pa 

kesanje Moj Bog, žal mi je … Najtežje 

sem si zapomnil šest resnic : l. da je 

Bog, 2. da je Bog pravičen sodnik …, 

3. da so tri Božje osebe, 4. da se je 

Bog Sin učlovečil ..., 5. da je človeška 

duša neumrljiva, 6 da je milost Božja 

za zveličanje potrebna. Hvala Bogu, 

da sta moj raz-um in moje srce ostala 

zvesta tem velikim resnicam otroške 

in odrasle vere. 

Nedavno sem bil povabljen v neko 

družino na kosilo. V družini imajo dve-

letnega sinčka. Ko smo molili pred 

jedjo, sem opazoval tega otroka, ki 

seveda še ne govori in ne moli, toda 

med molitvijo je imel sklenjene ročice 

in nemo opazoval svojega očeta, ka-

ko moli. To mu bo gotovo ostalo vse 

življenje.  

Ko sedaj premišljujem o tej ABE-

CEDI našega verskega oziroma du-

hovnega življenja, vidim, da molitev 

kot osnovo verskega življenja poznajo 

v vseh verstvih nekoč in danes. Po-

znajo jo muslimani, hindujci, budisti 

in tudi vsa ostala preprosta verstva. 

Brez molitve postane in ostane vera 

samo folklora, navada in običaj, ki 

morda malo popestri naše vsakdanje 

življenje. Molitev pa je srčika pravega 

verskega izkustva. 

V današnjih časih je v političnih, 

gospodarskih in drugih napetostih za-

želen pogovor, dialog za reševanje 

teh problematičnih situacij. Prav to je 

v našem duhovnem svetu pogovor, 

dialog z Bogom, ki se mu reče MOLI-

TEV. Ko človek doživi duhovno krizo, 

je edina rešitev molitev.  

Eden izmed slovenskih kandidatov 

za čast oltarja, za svetništvo je tudi 

profesor Anton Strle, moj profesor na 

fakulteti in moj prednik v spovednici v 

uršulinski cerkvi. Že 1. januarja leta 

1944 je zapisal v svoj dnevnik tole 

glede molitve: »Moja molitev mora biti 

bolj zbrana kot doslej. Strašno je 

razmišljena.« Nato pa čez en mesec: 

»Pogosteje kot doslej moram misliti 

na Boga. Prej naj se zberem. Molitev 

pred raznimi opravili in po njih. Pre-



 

den grem v posteljo, poljubim sv. 

križ.« V septembru istega leta je 

zapisal: »Na vsak način bom moral 

vsak dan moliti vsaj kratko, pa 

prisrčno molitev k Materi božji, da me 

ona pripelje na pravo misel in povede 

na področje, kjer bom res kaj koristil 

božji stvari.« Še istega leta pa je pribil, 

ko je zapisal v dnevnik: »Zbranost pri 

molitvi in povsod.« 

Na duhovnih vajah pa je razmišljal 

o molitvi takole: »Molitev je razumeti 

tudi v širšem pomenu. To je prva 

misel, ko vstanem; zadnja, ko ležem.« 

Sv. Ciprijan, škof in mučenec v 

severni Afriki, je v svojem času 

zapisal: »On, ki nam je dal življenje, 

nas je učil tudi moliti. Napovedal je 

bil, da pride ura, ko bodo pravi 

molivci Očeta molili v duhu in resnici. 

Katera molitev more biti potemtakem 

bolj duhovna od tiste, ki nam jo je dal 

Kristus, on, ki nam je poslal Sv. Du-

ha? Drugače moliti kot je on molil in 

učil ni več zgolj nevednost, marveč 

celo greh, kot je sam zatrdil in rekel : 

“Zametate božjo zapoved, da se 

držite svojega izročila.” Ljuba in pri-

srčna molitev je, če Boga prosimo z 

njegovimi besedami, če pridemo pred 

njega s Kristusovo molitvijo.« 
 

Ko vam tako citiram misli sv. 

Ciprijana o molitvi, mi prihaja na 

misel tale dogodek pred nekaj dnevi. 

Na začetku te pridige sem omenil 

duhovni simpozij, ki sem se ga 

udeležil. Že po prvem predavanju me 

je zaprosila neka žena za mnenje o 

molitvenih obrazcih, ki so se ji zdeli 

sumljivi in jih širijo v njenem kraju. 

Vzel sem šop papirjev. Videl sem, da 

so bili teksti pobrani z interneta. Po-

meni, da se ta čudna vera širi tudi na 

ta sodoben način. Na papirjih je bilo 

več vrst raznih molitvenih verig, 

prebral bom eno, ki sem jo prepisal. 

To je molitev z naslovom “Mistika – 

klic božje ljubezni. Sedem molitev sv. 

Brigite Švedske”. 

Jezusove obljube: »Vedi, da bom 

podelil pet milosti vsakomur, ki bo 

dvanajst let vsak dan častil mojo 

presveto Kri, tako da bo molil sedem 

očenašev in sedem zdravamarij 

skupaj z molitvami, ki jih obljubljam. 

Duša 1. ne bo šla v vice, 2. v nebesih 

bo pridružena mučencem, 3. lahko 

izbere tri osebe iz svoje družine ali 

svojega roda, jaz jih bom ohranil v 

posvečujoči milosti, 4. v naslednjih 

štirih generacijah nihče ne bo 

pogubljen v peklu, 5. oseba bo mesec 

pred smrtjo dobila spoznanje o svoji 

smrti.« 

Zaradi pravovernosti teh obljub 

pošiljatelj teh molitev na koncu 

pristavi: »Papež Janez Pavel II. je 

pohvalno govoril o sv. Brigiti.« No, če 

bi bilo treba pohvalno govoriti o tej 

svetnici, ki je mimogrede povedano 

sozavetnica Evrope, bi to z veseljem 

storil tudi jaz. Toda drugo je govoriti o 

tej izmišljeni molitvi in njenih oblju-

bah. To pa je najmanj nevednost ali 

pa celo greh. 
 

Kako je torej s pravo molitvijo?  

Katekizem Katoliške Cerkve takole 

odgovarja: »Molitev je povzdigovanje 

duha k Bogu ali prošnja k Bogu za 

dobrine, ki ustrezajo njegovi volji. Kr-

ščanska molitev je oseben in živ od-

nos božjih otrok s svojim neskončno 

dobrim Očetom, z njegovim Sinom 

Jezusom Kristusom in s Svetim 

Duhom, ki prebiva v njihovih srcih.« 

Takoj začutimo razliko med govorico 



 

Cerkve o molitvi in govorico takšnih 

samovoljnih molitvenih ustvarjalcev, 

ki človeku vlivajo strah pred Bogom in 

njegovo pravičnostjo.  

Če pa mi dobesedno prevedemo, 

kako sam Jezus naslavlja v svojih mo-

litvah Boga, svojega Očeta, bomo še 

bolj presenečeni nad njegovim odno-

som,ki ga seveda priporoča tudi nam. 

Pravi mu namreč ABA ali po naše 

OČKA. Ta prisrčni otroški odnos nam 

omogoča, da se lahko vsak trenutek 

obračamo k njemu. Vsak trenutek je 

torej primeren za molitev. 

Cerkev pa seveda priporoča ritem 

za to nenehno molitev. To je jutranja 

in večerna molitev, molitev pred jedjo 

in po njej, molitveno bogoslužje pri 

podeljevanju zakramentov ali preje-

manju raznih blagoslovov, nedeljska 

sveta maša, rožni venec, prazniki 

liturgičnega leta. Meni osebno je zelo 

ljuba molitev Angelovega čaščenja ob 

trikratnem dnevnem zvonjenju. V tem 

sekulariziranem, profanem načinu 

življenja smo, ko zazvoni, pozabili na 

navado, da se odkrijemo, se pokriža-

mo ali vsaj pomislimo na največjo 

skrivnost naše vere, da se je druga 

božja oseba, božji Sin učlovečil, po-

stal torej človek zaradi nas in tudi za-

radi mojega zveličanja. Po vsej naši 

deželi, ki je vsaj po zvonjenju še 

katoliška, ti mrtvi, hladni, kovinski, pa 

vendar posvečeni zvonovi oznanjajo 

dan za dnem to nedoumljivo božjo lju-

bezen:BOG SE JE UČLOVEČIL! 
 

Škof Van Thuan iz Vietnama je po 

štirinajstih letih komunističnih zapo-

rov zapisal, da mu je Jezus vzornik 

molitve. Njegova molitev je iskrena in 

preprosta, naravnana k Očetu. Včasih 

je Gospod molil zelo dolgo brez 

vnaprejšnjih obrazcev; denimo veliko-

duhovniška molitev pri zadnji večerji 

je bila goreča in spontana. 

Mnogi ljudje se pritožujejo, da ne 

morejo dolgo moliti. Škof Van Thuan 

in mnogi drugi učitelji duhovnega 

življenja priporočajo kratke molitve, 

kot npr.: »V tvoje roke izročam svoje-

ga duha« (Lk 23,46), ali: »Gospod, ti 

vse veš, ti veš, da te ljubim« (Jn 

21,17), ali: »Gospod, kaj hočeš, da 

storim?« (Apd 22,10), ali z Marijo: 

»Moja duša poveličuje Gospoda« (Lk 

1,46-55). Pa tudi: »Bog, bodi milostljiv 

meni, grešniku« (Lk 18,13). 

To je biblična molitev. Ohranja nas 

v molitvenem ozračju in nam pomaga 

posvetiti naše življenje in vse stvari 

okoli nas.  
 

»Kdo bi mogel z jezikom ves dan 

ponavljati hvalnice Bogu ? Kdo more 

ves dan vztrajati v hvaljenju Boga? 

Predlagam ti sredstvo, s katerim lah-

ko ves dan hvališ Boga, če hočeš. 

Vse, kar namreč delaš, delaj dobro in 

si s tem dajal hvalo Bogu,« je dejal sv. 

Avguštin. Škof Van Thuan pa je du-

hovne vaje za kardinale in svetega 

očeta Janeza Pavla II. takole sklenil: 

»Ko sem se v zaporu čutil potrtega, 

sem pel himno večernic, ki se molijo v 

čast mučencem. To je bila kakor 

močna injekcija Svetega Duha, ki mi 

je dala moč.« 

Prihiti in pomagaj nam, 

da se usmili Kristus sam 

slabosti naše in od nas  

vse zlo odvrne milostno. 

 

Naj tudi nas spremlja molitev v 

potrpežljivosti in zvestobi Bogu. 

Amen. 

Anton Rojc 



 

Molitev za beatifikacijo Antona Strleta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Že v prejšnji številki Našega 

občestva smo zapisali, da se začenja 

škofijski postopek za beatifikacijo 

Antona Strleta, dolgoletnega spoved-

nika v naši cerkvi. 

V Družini je 

objavljena moli-

tev za njegovo b-

eatifikacijo. Seve-

da jo bomo dobili 

tudi na podobi-

cah, a že zdaj se 

mu lahko priporo-

čamo. 

Uslišanja spo-

ročite na naslov 

postulatorja: p. Andrej Pirš, Kotna pot 

8, 4208 Šenčur, tel. 04 25-95-100, 

e-pošta: andrej.pirs@rkc.si. Lahko pa 

se oglasite tudi pri nas v župnišču. 

 

MOLITEV 

 

Sveti troedini Bog, svojega služab-

nika Antona Strleta si poklical, da ti je 

kot duhovnik, spovednik in bogoslov-

ni učitelj zvesto služil v veri, upanju in 

ljubezni.  

Z globokim molitvenim življenjem 

in obhajanjem evharistije je spolnje-

val svoje vsakodnevne dolžnosti. 

V luči svojega vodila »Povsod Bog-

a« se je popolnoma izročil Jezusove-

mu in Marijinemu srcu. 

Na njegovo priprošnjo te prosim za 

...  (izrečem svoj namen). 

Daj, da bo pred vesoljno Cerkvijo 

prištet med blažene. Po Kristusu, na-

šem Gospodu. Amen. 

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Oče-

tu ... 

 

Radijski misijon 2014 
 

 

 

 

 

Letošnji radijski misijon od 6. do 12. aprila bo vodil p. 

Marko I. Rupnik, ki bo imel vsak dan dva misijonska go-

vora: ob 11.00 in ob 17.00. Prvi dan, 6. aprila, bo govor 

samo ob 17.00, zadnji dan, 12. aprila, pa samo ob 

11.00. Ponovitev misijonskih govorov bo vsak večer ob 

21.00. Posnetki govorov bodo na voljo tudi v arhivu na 

radijski spletni strani. 

Vsak dan bosta na naši spletni strani objavljena tudi 

odlomka Svetega pisma, ki bosta izhodišče govora p. Rupnika. Tako bo tudi 

izbor Božje besede v pomoč pri osebnem premišljevanju. 

V času misijona bo vsak večer ob 20.00 prenos rožnega venca iz radijske 

kapele, ki ga bodo vodile redovnice. 

Tudi v času letošnjega misijona bo dnevno (od 12.00 do 14.00 in od 18.00 

do 20.00) na voljo duhovnik za telefonski pogovor s poslušalci na t.i. način „na 

štiri oči“. Telefonska številka: 01 292 75 19. Duhovniki, ki bodo na voljo za 

pogovor: p. Silvo Šinkovec, p. Ivan Bresciani in Miro Šlibar. 

V petek, 11. aprila, bo t. i. SPOVEDNI DAN, ko bo v več cerkvah po Sloveniji 

od jutra do večera priložnost za sveto spoved.  

mailto:andrej.pirs@rkc.si


 

Zavod ŽIV!M 
 

 

 

 

 

 

 

 

V nedeljo, 30. marca, sta nas pri deveti maši nagovorili Katarina in Anja, 

predstavnici Zavoda ŽIV!M. Ta zavod so ustanovili pred dvema letoma, v želji, 

da bi dali svoj prispevek k izgradnji lepšega sveta za vse, tudi za nerojene 

otroke. Med drugim sta povedali: 

»V Zavodu ŽIV!M se 

ukvarjamo s področjem u-

metne prekinitve nosečno-

sti, področjem, ki nam je 

vsem dobro znano, a ima-

mo do njega različen od-

nos. Za nekatere je tabu 

tema, drugi se ob njem zgražajo ali ga odobravajo, tretji imajo morda osebno 

izkušnjo z njim. Vemo, da sta pri splavu navadno dve strani: ena ZA splav, ki 

noče slišati, da je s splavom kaj narobe, in ena PROTI splavu, ki se mnogokrat 

postavi v položaj sodnika, ki presoja in obsoja. A vsak, ki je žrtev splava, ima 

pravico do sočutne besede, do pomoči, da bi lahko prišel do osvoboditve, 

odpuščanja in miru, ki jih nudi le Bog. 

V Zavodu ŽIV!M torej želimo biti tretja pot, tista, ki ne odobrava, a hkrati ne 

obsoja, ampak poskuša pomagati ... 

Staršem, ki so že opravili splav, pomagamo na njihovi poti žalovanja s 

pogovorom, individualnimi terapijami in skupinami za samopomoč. Tistim, ki se 

srečujejo z nenačrtovano nosečnostjo in se zaradi težkih razmer v nosečnosti 

sprašujejo, kaj storiti, nudimo strokovno svetovanje in pogovor ... 

Veliko žensk, ki se odloči za splav, pravi, da nimajo druge izbire: zaradi 

socialnih, ekonomskih, zdravstvenih razlogov se mnoge čutijo prisiljene v 

dejanje prekinitve nosečnosti – in mi se zavzemamo za to, da bi mame imele 

resnično izbiro, BOLJŠO izbiro, izbiro ZA življenje. Če ste bili sami kdaj vpleteni v 

splav ali poznate koga, ki ima to izkušnjo za seboj, ne čakajte. Bolečina ne 

izgine sama od sebe, zato poiščite pomoč. Obstaja upanje! Ozdravitev JE 

možna!«                                                                                 Kontakt: 040 577 468 

 

Dva nova svetnika 
 

 

 

 

 

 

V nedeljo, 27. aprila, na nedeljo 

Božjega usmiljenja, bosta v Rimu 

skupaj razglašena Janez XXIII., ki ga 

imenujemo tudi Janez Dobri, in Janez 

Pavel II., ki ga nekateri že imenujejo 

Janez Pavel Veliki.  

Gotovo si bomo takrat vzeli čas in 

spremljali to čisto posebno sloves-

nost. 

http://www.zavod-zivim.si/zavod-zivim/kontakt/


 

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. 
 

 

 

NAŠE OBČESTVO - izdaja župnija Ljubljana - Sv. Trojica, Slovenska cesta 21,  

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 april 2014 

 

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

  4. 4. petek, ob 18.00 peto postno srečanje: maša s postnim govorom (župnik 

Dragan), križev pot bodo molili zakonci; 

  5. 4. sobota, ob 19.30 koncert Münchenskega mednarodnega ansambla pod 

vodstvom ameriškega dirigenta Christopherja McMullen-Lairda; 

  6. 4. nedelja, pri vseh mašah nabirka za orgle; 

  6.–12. april, 9. radijski misijon – p. Marko I. Rupnik; 

11. 4. petek, ob 18.00 šesto postno srečanje: maša s postnim govorom (župnik 

Dragan) in križev pot;  

- spovedni dan radijskega misijona po vseh dekanijah; 

12. 4. sobota, ob 9.00 srečanje za družine v Centru mariapoli v Planini; 

13. 4., cvetna nedelja, blagoslov butar in zelenja pri vseh mašah; 

- ob 15.00 križev pot  na Grad od cerkve sv. Florjana; 

15. 4. torek, ob 20.00 v Šiški orgelski koncert organista Pierpaola Turetta: 

Molim te ponižno (Knjiga o svetem Rešnjem telesu) O. Messiaena; 

20. 4. velika noč, ob 15.00 protipotresna pobožnost v cerkvi sv. Jožefa; 

- ob 14.15 pri nas binkoštna dvorana: molitev z Marijo; 

21. 4., velikonočni ponedeljek, sv. maše ob 10.00 in 18.00; 

23. 4. sreda, ob 17.00 sveta maša na Ljubljanskem gradu ob godu sv. Jurija; 

- ob 19.30 koncert v okviru Sakralnega abonmaja: Zbor Adoramus 

Logatec bo izvajal domače in tuje velikonočne pesmi; 

27. 4. nedelja Božjega usmiljenja, v Rimu razglasitev dveh novih svetnikov, 

papežev Janeza XXIII. in Janeza Pavla II. 
 
 

 

Sveti Duh je prišel! 
 

 

 

 

 

Ravno danes, ko se končeval s pisanjem  Našega 

občestva, sem z okna zagledal, da na znamenje Svete 

Trojice (ki je bila doslej “sveta dvojica”) montirajo tudi 

Svetega Duha. Tako je Sveta Trojica spet popolna, 

kakor si je zamislil umetnik Francesco Robba.  

Zdaj nas tudi svet, ki je zunaj cerkve, spominja, da 

vsi živimo v Božjem okolju, v obnebju Svete Trojice. 

Vse je njeno delo ... 
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