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 NAŠE OBČESTVO 
 

Ob zahvalni nedelji 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz zahvale škofa Andreja Glavana, 
apostolskega administratorja. 

»Dobro je zahvaljevati se Go-
spodu, prepevati tvojemu imenu, 
Najvišji« (Ps 92,2). Vsak dan 
izkazujemo našo hvaležnost Bogu s 
sveto evharistijo – Jezusovo daritvijo, 
sveto mašo. Jezusu gre neskončna 
zahvala za ta studenec milosti, moči 
in luči na naši življenjski poti. 

Kot apostolski administrator lju-
bljanske nadškofije čutim dolžnost, 
da se po tem podaljšanem letu, ko 
sem bil zaradi izrednih okoliščin še 
bolj povezan z vami, najprej zahvalim 
vsem za lepo sodelovanje v tem 
času. Posebna zahvala naj velja 
vsem sodelavcem na nadškofiji in 
pomožnemu škofu Antonu, takoj 
zatem pa vsem duhovnikom, redov-
nikom in redovnicam. Hvala vsem, ki 
skrito spremljate pastoralno delo z 
molitvijo in pokoro ter tako dajete 
duhovno rodovitnost našemu apostol-
skemu delu. – Zahvala naj velja tudi 

množici laiških sodelavcev, katehisti-
njam in katehistom, ključarjem, cer-
kovnikom, ministrantom, organistom, 
pevcem ter članom ŽPS za dose-
danjo skoraj petletno dobo soodgo-
vornega dela za blagor župnije. Hva-
ležno priznanje gre tudi župnijskim 
gospodinjam in drugim pomočnikom. 

Bogu hvala za vse molitve in daro-
vane žrtve redovnic po kontemplativ-
nih samostanih in drugih molivcev, 
zlasti bolnikov in preizkušanih. 

Hvala vernikom za vzdrževanje 
duhovnikov, cerkva ... 

Hvala tudi gospodu nunciju, ki je 
vodil zahteven postopek za imenova-
nje novega nadškofa, in svetemu 
očetu Frančišku, da je novega nad-
škofa imenoval ... Zahvala tudi nad-
škofu Stanislavu, da je pogumno 
sprejel nase breme škofovske službe. 

Vsem nam pa naj da Bog dovolj 
darov za dušo in telo, moči in pogu-
ma, da mu bomo še naprej zvesto 
služili. 



 

P. Stane Zore – nadškof 
 

 

 

 

 

 

 

Na praznik sv. Frančiška smo bili 

veselo presenečeni ob novici, da je 

papež Frančišek za novega ljubljan-

skega nadškofa imenoval p. Staneta 

Zoreta, provinciala slovenskih franči-

škanov. Bil sem na tiskovni konferen-

ci in šele tam sem izvedel, kdo je bil 

izbran. In zanimivo: prav tisti dan so 

nas bratje frančiškani ob godu 

svojega zavetnika povabili na kosilo 

in tako smo lahko novemu nadškofu 

takoj čestitali, mu obljubili podporo in 

molitev. 

Novi nadškof je globoko zakoreni-

njen v Bogu, črpa iz njega moč za vse 

svoje delovanje. Hkrati pa je ves 

obrnjen – saj je Frančiškov sin – tudi 

k ljudem. Njegovi sodelavci ga pozna-

jo kot veselega človeka ... 

Vsi smo povabljeni, da se udele-

žimo njegovega posvečenja, in sicer 

na nedeljo Kristusa Kralja, 23. no-

vembra, ob treh popoldne v stolnici. 

In stojmo mu ob strani s svojo gorečo 

molitvijo: ne samo, ko se ga bomo 

spominjali pri maši, ampak tudi z 

osebno molitvijo. Tudi tako se vedno 

bolj povezujemo v eno družino. 

župnik Dragan 

 

Pomen odpustkov 
 

 

 

 

 

 

 

Katekizem katoliške Cerkve pravi 

takole: »Odpustek je odpuščanje čas-

ne kazni pred Bogom za tiste grehe, 

katerih krivda je že odpuščena. 

Prejme ga kristjan, ki je pravilno 

pripravljen pod določenimi pogoji ob 

pomoči Cerkve, ki v službi odrešenja z 

oblastjo razdeljuje in naklanja zaklad 

zadostitev Kristusa in svetnikov« (št. 

1471). 

Običajno pa za velike in male 

grehe, čeprav so ti odpuščeni, osta-

nejo časne kazni, to je nezdrava na-

vezanost na stvari. Za odsluženje teh 

kazni bomo trpeli v vicah, če ne bomo 

zanje zadostili že na zemlji ali pa se 

jih rešili s prejemom odpustkov.  

V začetku novembra lahko odpust-

ke naklonimo samo dušam v vicah. 

To je izredno duhovno delo usmilje-

nja. Pogoji so: spoved (če hodimo 

redno, velja tista), obhajilo, molitev 

po papeževem namenu in nenaveza-

nost na greh, poleg tega pa moramo 

opraviti delo, ki je obdarjeno z 

odpustkom. V prvih osmih dneh 

novembra je to delo v tem, da 

obiščemo pokopališče in tam molimo 

za rajne, ali pa, da prejšnjo ali 

naslednjo nedeljo ali 1. ali 2. 

novembra obiščemo farno cerkev in 

tam molimo vero in očenaš. 

Poleg tega pa je veliko drugih del 

obdarjenih s popolnim odpustkom. 



 

 

Družinska kateheza 
 

 

 

 

 

 

V sončnem dopoldnevu smo se 

družine iz župnije Ljubljana - Sv. Troji-

ca in kateheti zbrali na svoji prvi žu-

pnijski katehezi.  

Na naše povabilo se je odzvalo 

sedem družin, tako da se nas je sku-

paj s kateheti na srečanju zbralo kar 

trideset.  

Predstavitvi družin je sledila 

kratka razlaga namena družinske 

kateheze, saj jo v naši župniji letos 

izvajamo prvič. Za prvo temo smo 

izbrali zakrament sv. krsta. Prisluhnili 

smo Božji besedi, skupaj rešili kri-

žanko, nato pa smo se razdelili v sku-

pine. Tako smo temo o krstu v 

vsaki skupini utrdili in poglobili 

na njihov način, primeren 

njihovi starosti, zrelosti in 

razumevanju.  

Po zavzetem enournem de-

lu smo se ponovno zbrali sku-

paj, kjer nas je skupna pesem 

spet povezala med sabo. 

Prisluhnili smo zgledu iz 

vsakdanjega življenja kristjan-

ke, ki je s preprostim nasme-

hom premaknila zaprto srce 

svojega soseda, kar je lahko 

vsakemu od nas spodbuda na poti 

življenja. 

Povabljeni smo bili, da skupaj in 

osebno razmislimo, kako bi lahko tudi 

vsak od nas osebno v življenju, tam 

kjer smo: v šoli, na delovnem mestu, 

med sosedi, prijatelji, pokazal, da 

smo kristjani, da pripadamo Kristusu 

po krstu in se to pozna tudi v našem 

življenju. 

Srečanje smo končali ob prija-

teljskem kramljanju, piškotih in soku, 

kot tudi zavzetemu igranju ročnega 

nogometa naših otrok.      s. Cirila Alič
 

Jubilanti 2014 
 

 

 

 

 

Slika, čeprav je majhna, 

dobro izraža veselje vseh, ki 

smo se v nedeljo, 19. okto-

bra, zbrali pri “jubilejni maši” 

in je šest parov obnovilo 

obljubo zvestobe – nekateri 

po malo, drugi po več letih –, 

ki so jo izrekli pri poroki. Naj 

bo tudi to vsakoletno prazno-

vanje spodbuda, da bomo 

res cenili zakrament zakona. 



 

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

zato bodo svete maše ob 8.30, 9.00, 9.55, 10.30 in 18.00; 

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

  6. 11. prvi četrtek, pri večerni maši molitev za duhovne poklice; 

- ob 19.30 koncert zbora Bellevue First Congregational Church Chancel 

Choir iz ZDA; 

  7. 11. prvi petek, obhajilo bolnikov na domu;  

  8. 11. sobota, od 9.00 do 13.00 srečanje članov ŽPS v Škofovih zavodih; 

  9. 11. zahvalna nedelja;  

16. 11. nedelja, ob 14.15 binkoštna dvorana; 

- od 16. do 22. novembra obhajamo teden zaporov; 

19. 11. sreda, drugi koncert Sakralnega abonmaja, Georg Friedrich Händel, 

Žalna oda;  

22. 11. sobota, ob 17.15 PREDSTAVITEV IN BLAGOSLOV OBNOVLJENIH ORGEL; 

23. 11. nedelja Kristusa Kralja, sklep cerkvenega leta;  

- ob 15.00 v stolnici posvečenje novega nadškofa p. Staneta Zoreta; 

26. 11. sreda, ob 19.00 decembrska seja župnijskega sveta; 

29. 11. sobota, ob 10.00 v zgornji učilnici adventna delavnica; 

- ob 14.30 simpozij ob obnovi orgel; 

- ob 18.00 začetek devetdnevnice pred Brezmadežno; 

- ob 19.00 orgelski koncert; 

30. 11. prva adventna nedelja, pri vseh mašah nabirka za Karitas; 

  1. 12. ponedeljek, ob 16.45 sestanek za vse starše. 
 
 

 

Koncerti pri nas 
 

 

 

 

V četrtek, 6. novembra, ob 19.30 

bomo lahko prisluhnili pevskemu 

zboru iz Združenih držav Amerike.  

V sredo, 19. novembra, ob 19.30 

bo v naši cerkvi drugi koncert iz cikla 

Sakralni abonma: komorni zbor 

Mysterium Kranj bo izvedel Žalno odo 

Georga Friedricha Händla.  

Tretji, orgelski koncert pa bo ob 

sklepu simpozija, 29. 11. ob 19.00. 
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