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 NAŠE OBČESTVO 
 

Molitev za življenje 
 

 

 

Od petka, 30. maja, do sobote 7. 

junija je na pobudo gibanja Duhovniki 

za življenje (Priests for Life) potekala 

molitev k Svetemu Duhu za družine in 

mamice v stiski zaradi nosečnosti, za 

zdravstvene delavce, da bi življenja 

reševali in ne uničevali, za odgovorne 

v zakonodaji, za vse ki trpijo po umet-

nem splavu, za odprtost življenju ... 

Naj Sveti Duh v našem narodu obudi 

to zavest, da bi mi vsi postali odloč-

nejši borci za življenje naših malih 

bratov in sester in pomočniki v sti-

skah njihovih staršev. 

Na naslednji strani je objavljena 

molitev k Svetemu Duhu, ki jo seveda 

lahko molimo vsak dan tudi naprej, 

saj vemo, kako nam je potrebna luč, 

da bi jasno zagledali, da je vsako 

življenje sveto.  

http://www.priestsforlife.org/novenas/pentecost.htm


 

 

Molitev k Svetemu Duhu ZA ŽIVLJENJE 

 

Sveti Duh, 

ob svitu stvarjenja si iz kaosa naredil red, 

temo si spremenil v luč 

in iz niča ustvaril življenje. 

Ponovno se izlij v nas! 

Kulturo smrti spremeni v kulturo življenja. 

Navdihuj v svojih vernih 

duha gostoljubne dobrodošlice 

za vsako človeško življenje ne glede 

na težo pogojev in kako nepričakovano je. 

Sveti Duh, ti si zagovornik. 

Napolni nas s svojimi darovi, da bomo 

tudi mi postali goreči zagovorniki nerojenih 

in vseh ranljivih ljudi, dokler ne bomo vsi 

združeni v neminljivem življenju in veselju 

Boga Očeta in Sina in Svetega Duha, 

ki je en Bog, na veke vekov. Amen. 
 

 

Župnijski dan 15. junija 
 

 

 

 

 

 

 

Na nedeljo Svete Trojice 

imamo že nekaj let podelitev 

spričeval otrokom in hkrati 

“mini župnijski dan”, ko se 

zberemo kot skupnost in drug 

drugega razveselimo, otroci, ki 

hodijo v glasbeno šolo, pa nam 

radi kaj zaigrajo. 

Letos se bomo zbrali pri 

maši ob 9.00. Pri njej bodo 

otroci sodelovali, pel pa bo 

otroško-odrasli zbor, ki nas je 

nazadnje razveseljeval na pra-

znik prvega svetega obhajila.  

Po maši bomo šli najprej v dvorano in prisluhnili programu. Potem bomo 

razdelili spričevala, v samostanskem atriju pa se posladkali z obveznim 

sladoledom. Torej 15. junija ob 9.00.  

K sladoledu pa bo teknilo tudi kakšno pecivo ... 



 

Prvo sveto obhajilo 
 

 

 

 

 

 

 

V nedeljo, 1. junija, smo spet imeli 

poseben praznik: sedem otrok je pre-

jelo prvo sveto obhajilo. Že več let so 

obiskovali verouk, trije od njih so mi-

nistrantje. 

 

Zelo lepo nas je v praznovanje 

uvedel Nejčev očka Matija. Preberimo 

njegov nagovor v celoti: 

»Danes v naši župniji praznujemo. 

Naši prvoobhajanci, ki so se z župni-

kom Draganom in s. Boženo celo leto 

pripravljali na ta dan in tudi naslednje 

dni, bodo prvič prejeli sveto obhajilo, 

sveto hostijo. Čeprav je sveta hostija 

bela, drobna in tanka, ima posebno 

moč. Svetniki so to vedeli in hodili 

vsak dan k obhajilu. V življenju svete 

Klare je sveta hostija pokazala še 

prav posebno moč: 

Sveta Klara je s svojimi redovnimi 

sestrami živela v samostanu zunaj 

mesta Assisi. Nekoč so nad samostan 

pridrveli vojaki, Saraceni, in ga 

napadli, da bi ga okradli in uničili. 

Sestre so se preplašene zatekle h 

Klari. Klara pa je z zaupanjem prijela 

posodico, v kateri je bilo Najsvetejše 

– Jezus v sveti hostiji. S posodico je 

stopila pred divje vojake in molila: 

“Jezus, prosim te, varuj svoje 

služabnice, ki jih sama ne morem 

rešiti!” 

In glej, iz posodice, v kateri je bila 

sveta hostija, se je zaslišal glas: 

“Vedno vas bom varoval!” Klara je 

uprla svoj pogled v sveto hostijo – 

Jezusa ... nato še proti vojakom ... in 

vojaki so se prestrašili ter zbežali. 

Draga Elena, Katarina, Luna in 

dragi Andraž, Jan, Job in Nejc, včeraj 

ste pri sveti spovedi pripravili prostor 

za Jezusa. Danes ga boste prvič 

prejeli in vaše telo bo vsakič postala 



 

posodica – tabernakelj za Jezusa. 

Ponesli ga boste, kamor koli boste šli: 

v družino, med sorodnike, prijatelje, v 

šolo, na ulico. Jezus bo z vami in vas 

bo varoval, VEDNO. 

Poslušajmo Božjo besedo – da 

nas prečisti. 

Doživimo spremenjenje kruha in 

vina v pravo Telo in Kri našega 

Odrešenika Jezusa. 

Sprejmimo Jezusa v svoje telo, v 

svoje življenje, da bomo živeli, kot 

njegovi prijatelji. 

Draga Elena, Katarina, Luna in 

dragi Andraž, Jan, Job in Nejc, 

ostanite Jezusovi prijatelji, VEDNO.« 

 

Pri maši so peli skupaj otroci in 

odrasli, tako da so nas s svojo 

mladostno svežino potegnili v globino 

dogajanja. 

Najlepše pa se mi zdelo, ko so 

otroci še po obhajilu sedeli z zaprtimi 

očmi in molili. Tako se je zgodilo tudi 

naslednji dan pri zahvalni maši. 

Gospod naj nam vsem da takšno 

vero in ljubezen do njega, kakršno je 

imela sveta Klara. 

 

Orgle so skoraj obnovljene 
 

 

 

 

 

 

Lansko jesen smo se z velikim 
veseljem in hvaležnostjo Bogu, da smo 
dobili potrebna sredstva, lotili obnove 
naših hudo poškodovanih orgel. Moj-
ster Brane Košir je celo leto prihajal, 
orgle čistil, prenavljal, popravljal, men-
javal dotrajane dele, v zadnjem obdo-
bju pa se je lotil že intoniranja in ugla-
ševanja orgel.  

Približno tri mesece pa je orgelsko 
omaro in vse lesene elemente obnavljal Restavratorski center Ljubljana. Tako 
so že spomladi orgle zasijale v vsej lepoti, ob 10-letnici zbora Surrexit pa so se 
po obnovi tudi prvič oglasile. Zvok je čudovit in lahko smo zares veseli, da 
imamo v naši cerkvi tako kvaliteten glasbeni inštrument.  

Pred nami so še zadnji koraki obnove, jeseni – predvidoma novembra – pa 
načrtujemo orgelski simpozij ter slovesni blagoslov obnovljenih orgel. Ob tem 
se vam že sedaj zahvaljujem 
za vse vaše darove, ki smo jih 
zbirali vsak mesec. Kar 95% 
celotne investicije obnove pri-
speva Ministrstvo za kulturo, 
župnija pa mora zbrati 
6.000,00 evrov; doslej smo 
nabrali dobrih 5.000,00 ev-
rov, nekaj pa bomo potre-
bovali še za izvedbo zaklju-
čnih slovesnosti. Naj nas lepa 
glasba dviga k Bogu! 



 

Deški zbor Schellenburg 
 

 

 

 

 

 

 

 

Deški zbor ima že dolgo tradicijo, vendar se v našem kulturnem prostoru 

redkeje pojavlja. Z željo, da bi tudi pri nas fantom omogočili kvalitetno pevsko 

vzgojo in z njimi obnovili to posebno pevsko tradicijo, je Deški zbor 

Schellenburg začel delovati septembra lani. Vsak teden se je petnajst fantov, 

starih od šest do štirinajst let, zbiralo v dvorani Kulturnega centra, kjer so s 

pomočjo profesorjev odkrivali umetnost pravilnega petja, izvajali skladbe iz 

različnih glasbenih obdobij, vključno z gregorijanskim koralom ter naredili tudi 

prve korake v spoznavanju latinskega jezika. Vmes seveda ni manjkalo tudi 

veselega tekanja po telovadnici ter drugih veščin, saj imajo mladi fantje veliko 

energije, ki jo radi vložijo v telesno gibanje. Svoje celoletno pevsko delo so 

predstavili na koncertu, ki je bil 27. maja v naši cerkvi. Začeli so z enoglasnim a 

cappella petjem gregorijanskega 

korala, nato so peli ob spremljavi 

orgelskega pozitiva, kjer so 

mestoma zapeli tudi dvoglasno. 

Za konec pa so se jim pridružili 

tudi njihovi očetje, s katerimi so 

slovesno in mogočno zapeli dve 

Marijini pesmi, ki sta mogočno 

zadoneli in napolnili svetišče s 

hvaležnostjo in navdušenjem. 

Jeseni pa pričakujejo nove člane. 



 

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 junij 2014 

 

  1. 6. nedelja, ob 9.00 prvo sveto obhajilo. 

  4. 6. sreda, ob 18.00 sklepna maša Katehetsko-pastoralne šole; 

- ob 19.30 seja župnijskega sveta; 

14. 6. sobota, oratorijsko dopoldne od 9.00 do 12.30, pripravljajo mladi; 

15. 6. nedelja, ob 9.00 sklep veroučnega leta, izročitev spričeval in župnijski 

dan; igrica o Petru in druge igre; 

 - nabirka za orgle; 

 - ob 14.15 binkoštna dvorana: molitev z Marijo; 

17. 6. torek, ob 20.00 v Šiški zadnji koncert v ciklu orgelskih koncertov; 

19. 6. četrtek, slovesni in zapovedani praznik SV. REŠNJE TELO IN SV. REŠNJA KRI; 

sveti maši bosta ob 10.00 in 18.00; po večerni maši češčenje-procesija 

po cerkvi; otroci prinesejo cvetne lističe; 

21. 6. sobota, vseslovensko romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje; 

25. 6. sreda, izlet družin iz naše župnije; 

27. 6. petek, nočno peš romanje mladih na Brezje; začetek zvečer izpred 

ljubljanske stolnice; 

29. 6. nedelja, ob 16.00 v stolnici posvečenje letošnjih novomašnikov; 

17. 7. četrtek, obletnica posvetitve naše cerkve (17. julija 1747); 

15. 8., slovesni praznik Marijino vnebovzetje, obnovitev posvetitve Materi Božji. 
 
 

 

Noč adoracije od 19. do 22. junija 
 

 

 

 

 

Zapovedani praznik svetega 

Rešnjega telesa in krvi je klic Cerkve 

slehernemu kristjanu, da se zahvali 

za milostno navzočnost Jezusa pod 

podobo kruha in vina. Zelo osebno se 

vernik sreča z Jezusom v sveti evha-

ristiji, ki jo na ta dan ali v nedeljo po 

prazniku duhovnik z župnijskim obče-

stvom v procesiji ponese med polja in 

domove s prošnjo za blagoslov. Poleg 

procesije se v teh dneh združimo v 

skupni molitvi pred Najsvetejšim tudi 

v celonočnem češčenju, molitev pa 

namenimo za našo krajevno Cerkev 

in novega nadškofa. 

Naj bo noč adoracije za nas pri-

ložnost, da poživimo vero v Jezusa 

Kristusa, se znova navdušimo nad 

njim v skrivnostni navzočnosti pod 

podobo kruha in pričujemo zanj v 

vsakdanjem življenju.  

Ko se bomo v dekaniji dogovorili, 

kje bomo imeli adoracijo, vas bomo 

obvestili. 
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