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 NAŠE OBČESTVO 
 

»Nekaj je treba narediti« 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VATIKAN (četrtek, 28. avgust 

2014) – Papež Frančišek se je da- 

nes srečal s kardinalom Antoniom 

Mario Vegliòjem, predsednikom Pa-

peškega sveta za pastoralo migran-

tov in potujočih. Po avdienci je za 

Radio Vatikan povedal, da je bila v 

središču njunega pogovora drama, 

ki jo trenutno doživlja iraško prebi-

valstvo: »Cerkev mora pomagati rav-

no tistim, ki to najbolj potrebujejo, 

ker so njihove pravice kršene.« Zato Cerkev mora biti prisotna in ne smemo se 

utruditi govoriti teh stvari, je zatrdil Vegliò. 

Poleg tega drama v Iraku ni edina. Ti ljudje ne potrebujejo samo naše molit-

ve. Ta je pomembna, ni pa dovolj. Potrebujejo pomoč, potrebujejo, da medna-

rodna skupnost poskrbi zanje. In kot je papež Frančišek: »Nekaj je treba na-

rediti!« 

Kardinal Vegliò je v nadaljevanju opozoril še, da zlasti Evropa ne naredi 

dovolj in bi lahko bila nekoliko bolj rahločutna. Toda žal imamo veliko tistih pro-

blemov, zaradi katerih vsakdo egoistično misli le nase. Ti problemi seveda so 

veliki, a po kardinalovih besedah kljub temu »relativno manjši« od tistih, ki jih 

ima iraško prebivalstvo, prisiljeno zbežati, da bi ne bilo ubito. Pri spodbujanju 

rahločutnosti je Vegliò še enkrat spomnil na vlogo Cerkve, ki je »prisotna 

povsod« in ima nalogo »pomagati tem revežem, beguncem«. – In mi ...? 



 

Žívi na polno 
 

 

 

 

 

 



 

 

Pred letom dni je bil na Kongres-

nem trgu 14 odprt in blagoslovljen 

nov center za evangelizacijo. Verjetno 

ga je marsikdo od vas že obiskal. 

V nedeljo, 28. septembra, pa se 

začne sklop prireditev, ki jih pripravlja 

prav ta Center skupaj z drugimi giba-

nji in zavodi, ki so našteti na lepaku.  

Posebej vas vabim k maši v 

nedeljo 16.00 in potem na koncert, ki 

bo na Kongres-

nem trgu.  

Gosta teh 

prireditev bo-

sta dr. Ligaya 

Acosta in She-

nan Boquet. Dr. Acosto že poznamo, 

ker je izredna bojevnica za svetost 

življenja od spočetja do naravne smrti 

in je že bila pri nas.  

Tudi tokrat bosta oba gosta govo-

rila v Antonovem domu na Viču, in 

sicer v ponedeljek, 29. avgusta, ob 

20.00. Vabljeni! 

Vprašanje spoštovanja življenja je 

v današnjem času najpomembnejše, 

saj vemo, koliko spočetim otrokom ne 

pustijo živeti in koliko hudo bolnim 

skrajšajo življenje. Človek si tako 

jemlje pravico odločati o življenju in 

smrti in se postavlja na Božje mesto. 

Gosta bosta govorila o okrožnici 

Pavla VI. Humanae vitae, ki je ob 

izidu leta 1968 doživela veliko podpo-

re pa tudi nasprotovanja. V njej papež 

govori o spoštovanju človeškega ži-

vljenja in naravnih metodah urejanja 

rojstev, ki so za kristjana edino spre-

jemljive. Vedno bolj vidimo, kako je 

Pavla VI. res vodil Sveti Duh, saj so se 

vse druge metode izkazale za škod-

ljive in so zato proti Božji volji. Narav-

ne metode pa se kljub nasprotovanju 

tudi mnogih vedno bolj širijo ... 

 

Kaj pa orgle? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če pogledamo od oltarja na 
kor, vidimo, da so umetniki res 
odlično opravili svoje delo: or-
gelska omara je res zasijala v 
vsej svoji lepoti. Predvsem pa, 
ko orgle poslušamo, slišimo, 
kakšna je razlika. Orgelski 
mojster Brane Košir seveda še 
popravlja kakšne malenkosti. 

Zdaj pa je  pred nami še 
velika naloga. Novembra bo ob 
obnovi orgel simpozij, na 

katerem bodo sodelovali mednarodni strokovnjaki, izvajalci in teoretiki. Hkrati 
pa računamo izdati knjižico, v kateri bodo orgle predstavljene z raznih vidikov, 
hkrati s potekom obnove. 

Zato v tem času zbiramo sredstva, saj bo treba gostom poravnati za pot pa 
tudi stroške za tiskanje knjižice. Kakor smo že junija zapisali: če kdo ima po-
gum, da bi prošnjo za donacijo izročil kakšnemu podjetju ali zasebniku, naj se 
oglasi pri župniku Draganu Adamu ali pri s. Boženi Kutnar. 



 

 

Glasbeni oratorij 
 

 

 

 

 

 

 

Le kaj se skriva za tem imenom? Od 25. do 27. avgusta je v prostorih 

uršulinskega samostana v Ljubljani potekal oratorij posebne vrste, saj se je vse 

vrtelo okrog glasbe in petja. Stari in nekateri novi člani Deškega zbora 

Schellenburg, ki deluje natančno eno leto, so spoznavali svoj najdragocenejši 

inštrument – glas. Prof. Pija Brodnik jih je poučevala individualno in pripravljala 

na samostojne solistične nastope. Medtem pa so ostali fantje s svojimi rednimi 

učitelji osvajali druge skladbe, ki so jih prav tako predstavili na zaključnem 

koncertu. Ob njihovem petju smo vedno znova presenečeni, koliko otroci 

zmorejo! Vmes pa seveda ni manjkalo tudi drugih veselih in bolj sproščenih 

dejavnosti. skupaj z animatorji: iskanje zaklada po samostanskih hodnikih, 

učenje cirkuških akrobacij, delavnica “beatboxa” ter priprava sadne solate in 

odličnih keksov, s katerimi so se ob koncu posladkali tudi obiskovalci koncerta. 
 

Fotografije: Neža Majcen 

Deški zbor Schellenburg vabi nove člane, dečke, stare od 6 do 14 let, oz. tiste, ki 

še niso mutirali, da se pridružijo zboru. Avdicija bo v torek, 9. septembra, in v 

petek, 12. septembra 2014, od 16.00 do 17.30, v dvorani Uršulinskega kulturnega 

centra v Ljubljani (vhod s Plečnikovega trga 1A, zraven Emonske kleti, zvonec 

'porta'). Kandidati naj pripravijo eno pesem, ki jo bodo na avdiciji zapeli. Pri avdiciji 

naj bo navzoč vsaj eden od staršev.  

Pouk bo potekal od 16. septembra dalje vsak torek od 16.00 do 17.45. Prijavo na 

avdicijo in svoja vprašanja pošljite na e-naslov: deskizbor.schellenburg@gmail.com. 

mailto:deskizbor.schellenburg@gmail.com


 

Stična mladih 2014 
 

 

 

 

 

 

 

Vsako leto je poseben dogodek, ko 

se mladi iz vse Slovenije zberejo na 

srečanju z naslovom Stična mladih. 

Letos bo to 20. septembra. Tudi iz 

naše župnije se skušamo dogodka 

udeležiti, saj prav na takšnih sreča-

njih mlad človek dobi novih moči za 

pot vere.  

Vsako leto je geslo srečanja iz 

poslanice mladim, ki jo napiše papež. 

Letos ji je dal naslov »Blagor ubogim v 

duhu, kajti njihovo je nebeško kralje-

stvo« (Mt 5,3). 

V njej pravi: »Lahko me torej vpra-

šate: “Kako moremo dejansko napra-

viti uboštvo v duhu za način življenja, 

ki resnično vpliva na naše bivanje?”« 

In sam odgovarja v treh 

točkah. Tu navajamo prvo, ki 

je najbolj konkretna: 

»... bodite svobodni glede 

materialnih stvari. Gospod 

nas kliče k evangeljskemu 

življenjskemu slogu, ki ga 

zaznamuje treznost, da ne bi 

podlegli porabniški kulturi. To 

pomeni, da poskrbimo za 

osnovne stvari in se naučimo 

živeti brez nepotrebnih in ne-

koristnih dodatkov, ki nas dušijo. 

Zavrnímo željo po posedovanju in 

malikovanje denarja, ki ga potem 

zapravljamo. Postavimo Jezusa na 

prvo mesto. On nas more osvoboditi 

češčenja raznih malikov, ki nas 

usužnjuje. Zaupajte v Boga, dragi 

mladi prijatelji! On nas pozna in ljubi 

ter nas nikoli ne pozabi. Kakor 

poskrbi za lilijo na polju (prim. Mt 

6,28), ne bo pustil, da bi nam kaj 

manjkalo. Da bi premagali gospodar-

sko krizo, moramo biti pripravljeni 

spremeniti svoj način življenja in se 

izogniti številnim potratam. Kot potre-

bujemo pogum, da smo srečni, potre-

bujemo pogum, da živimo preprosto.« 
 

 

 

 

Obhajilo na domu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V našo cerkev prihajate mnogi, ki 
imate resnično radi Boga. Tu najdete 
vsak dan moč za vsa vsakdanja 
opravila.  

Je pa čudno, da nekateri z vese-
ljem hodijo k maši in prejemajo obha-
jilo, dokler lahko pridejo v cerkev, ko 
pa ostanejo doma, zaradi starosti ali 
bolezni, pa se jim ne zdi, da bi na 
dom povabili duhovnika.  

Vsak prvi petek v mesecu je dan, 
ko se lahko srečate s Tistim, ki je za 
vas dal življenje. In duhovniki smo 
veseli, če odkrijemo kakšno novo 
dušo, ki ne more živeti brez Jezusa. 

Zato vas vabim, da pogledate po 
svojem sorodstvu ali med svojimi 
sosedi, kje bi morda želeli Jezusov 
obisk, potem pa poveste župniku 
Draganu ali gospodu Rojcu. 



 

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 september 2014 

 

  1. 9. ponedeljek, ob 11.00 vpis v 1. razred in predšolski verouk; 

  3. 9. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta; 

  4. 9. prvi četrtek, pri večerni maši in po njej molitev za duhovne poklice; 

.. 5. 9. prvi petek, obhajilo bolnikov na domu; vsi povabljeni k spovedi in 

obhajilu; 

  6. 9. sobota, slovensko-hrvaško romanje v Ludbreg; 

  8. 9. ponedeljek, začetek verouka;  

- praznik Rojstvo Device Marije, svete maše ob 10.00 in 18.00; 

- ob 19.00 prva vaja mešanega pevskega zbora za blagoslov orgel; 

13. 9. sobota, molitveni dan za duhovne poklice na Brezjah, maša ob 10.30; 

14. 9. nedelja, ob 9.00 maša ob začetku verouka; 

- pri vseh mašah nabirka za orgle; 

20. 9. sobota, Stična mladih 2014; pričevalka Chiara Amirante; 

21. 9. ob 14.15 binkoštna dvorana: molitev z Marijo; 

- nedelja svetniških kandidatov ljubljanske metropolije: Novo mesto – 

stolnica, ob 15.00 molitvena ura, sveta maša ob 16.00; 

22. 9. ponedeljek, ob 17.00 sestanek za starše vseh veroučencev; 

27. 9. sobota, ob 9.00 romanje-izlet za vse z avtomobili na Zaplaz; 

28. 9. Slomškova nedelja, pri vseh mašah nabirka za Zavod sv. Stanislava, v 

katerem so letos odprli novo stavbo za osnovno šolo; 

- ob 16.00 v naši cerkvi maša ob začetku sklopa prireditev Odprimo 

Slovenijo življenju; 

- ob 17.00 koncert krščanske slavilne glasbe na Kongresnem trgu. 
 
 

 

Kaj je pred nami?  
 

 

 

 

Maša za blagoslov ob začetku verou-

ka bo letos v nedeljo, 14. septembra 

ob 9.00. Otroci bodo k tej maši prine-

sli šolske torbe in prejeli poseben 

blagoslov za vsa prizadevanja v šoli in 

na drugih področjih. Pri vseh mašah 

bo nabirka za orgle, saj še nismo 

poravnali vseh stroškov. 
 
 

Župnijski romanje-izlet – V soboto, 

27. septembra, vas ob 9.00 vse vabi-

mo na izlet na božjo pot na Zaplaz pri 

Čatežu. Z nami lahko greste tudi tisti, 

ki nimate lastnega prevoza, samo 

prijaviti se morate. 

Deški zbor – Še se lahko prijavite ... 

(glej str. 4). 
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