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 NAŠE OBČESTVO 
 

“Brat” in “sestra” sta besedi, ki ju krščanstvo zelo ljubi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri sredini avdienci, 18. februarja, je 

papež Frančišek spregovoril o pomenu 

bratov in sester v družini, s pomočjo katerih 

se učimo živeti tudi v širši družbi.  

Bratska vez ima posebno mesto v zgo-

dovini Božjega ljudstva. Psalmist opeva nje-

no lepoto: »Glejte, kako je dobro in kako pri-

jetno, če bratje prebivajo skupaj.« (Ps 132,1)  

»Vez bratstva, ki se oblikuje med otroki v 

družini – če se to zgodi v ozračju vzgajanja k 

odprtosti za druge – je velika šola svobode 

in miru. V družini, med brati in sestrami, se 

nauči človeškega sobivanja, kako je potre-

bno živeti skupaj v družbi.« Morda se ne 

zavedamo vedno, da je ravno družina tista, ki bratstvo uvaja v svet. »Izhajajoč iz 

te prve izkušnje bratstva, ki jo hranita naklonjenost in družinska vzgoja, se bra-

tski stil kot obljuba razširi na celotno družbo in na odnose med narodi.« Božji 

blagoslov v Jezusu Kristusu, ki je razlit na to bratsko vez, je tisti, ki jo razširi na 

nepredstavljiv način. Naredi jo zmožno preseči vse razlike med narodi, jeziki, 

kulturami in tudi verstvi. 

»Pomislite, kaj postane vez med ljudmi, četudi zelo različnimi med seboj, ka-

dar lahko o drugem rečejo: “Ta je kakor brat, ta je kakor sestra zame.”« Že zgo-

dovina je dovolj dobro pokazala, da se brez tega bratstva tudi svoboda in ena-

kost lahko napolnita z individualizmom, konformizmom in osebnimi interesi.   ■ 



 

»Zastonj ste prejeli, zastonj dajajte« 

 

Vizija Karitas je civilizacija 

ljubezni. Vizija je kot luč, ki nas vodi. 

Usmerja nas v socialno-pastoralno 

razsežnost življenja in delovanja Cer-

kve v župniji, družbeni skupnosti in v 

svetu. Navdihuje nas za odkrivanje 

stisk in uboštva današnjega človeka, 

povezuje v prizadevanju za krščansko 

solidarnost kot odgovor na te stiske. 

Civilizacija ljubezni je tam, kjer 

prevladujejo pravica, mir resnica in 

svoboda in kjer je na prvem mestu 

dostojanstvo človeka, ustvarjenega 

po Božji podobi. Vsi ljudje, posebno 

najbolj revni in zatirani, najdejo upa-

nje in novo možnost za uresničenje 

svojega človeškega dostojanstva v 

skupnosti.  

 

Beseda, ki se je učlovečila, je z 

nami na vsakem koraku prostovolj-

nega dela. Ta Beseda je kot “živi 

magnet”, ki nas privlači, da sem tudi 

jaz Samarijan v svojem času in pro-

storu. Na poti smo, nenehno se uči-

mo služenja – to je šola življenja za 

nas sodelavce in za bližnjega. 

Na začetku leta zbiramo podatke 

za preteklo leto in ugotavljamo, da je 

število potrebnih vedno več: družine, 

samski, nezaposleni, brezdomci, mi-

moidoči ... Kolikor zmoremo, pomaga-

mo v hrani, obleki, s plačilom polož-

nic, predvsem pa s pogovori. Brez 

vaše pomoči seveda vsega tega ne bi 

zmogli.  

Naj navedem nekaj številk: skozi 

vse leto smo prejeli 5.069 evrov. 

Večino – 4721 € – smo porabili za 

plačilo elektrike, ogrevanja, najem-

nine, hrane (plačilo položnic za ma-

lico in kosilo v šoli in vrtcu). Bilo je še 

nekaj manjših izdatkov, za letošnje 

leto pa je ostalo 347 evrov.  

Sodelavci Karitas si za letošnje 

leto želimo, da bi bile številke izdat-

kov manjše podaljšal pa naj bi se čas, 

ki ga namenjamo vsakemu, ki potrka 

na naša vrata. 

Postni čas nas spodbuja, da se 

spreobračamo, to pomeni, da se pri-

bližamo Bogu in ljudem. V tem času 

potekajo mnoge “pobude”, od molitve 

do zbiranja prostovoljnih prispevkov. 

Ti nam bodo prišli zelo prav, saj mno-

gim ne moremo pomagati v njihovih 

stiskah. Naj vam Bog vsem povrne. 

Majhne stvari, ki jih naredimo z 

veliko ljubezni, prinesejo veselje in 

mir.                                              Ana N. 

 

Leto priprave na 50-letnico župnije 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. marca 2016 bo minilo 50 let, 

kar je bila ustanovljena naša župnija. 

V tem letu se bomo tega večkrat 

spomnili. Tako nam bo zunanja slo-

vesnost v duhovno korist. In prosim 

vas: veliko molite za župnijo ... 



 

Za otroke gre 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Državnem zboru je vložen pred-

log sprememb Zakona o zakonski 

zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), 

ki želi definicijo zakonske zveze iz 

»življenjske skupnosti moškega in 

ženske« spremeniti v »življenjsko 

skupnost dveh oseb«, ne glede na 

spol.  

Predlog sprememb se sprejema 

po skrajšanem postopku, kar pomeni, 

da državljani praktično nimamo mož-

nosti, da bi poslancem v javni raz-

pravi povedali svoje mnenje o pred-

lagani spremembi zakona, ki bo vpli-

val na življenja nas vseh. Spremembe 

tega predloga zakona so namreč ve-

liko bolj daljnosežne, kot bi bile spre-

membe družinskega zakonika, ki smo 

ga državljani na referendumu o dru-

žinskem zakoniku pred slabimi tremi 

leti že zavrnili.  
 

 

 

 

Kaj je v predlogu sprememb tako 

spornega? Lahko bi rekli, da vse, ker 

posega v samo definicijo oz. zakon-

sko določbo o tem, kaj je zakonska 

zveza in družina. Iz tega člena oz. 

definicije izhaja vsebina celotnega 

zakona, ki bo – če bo uveljavljen – 

imel vpliv še na vse druge zakone, ki 

so kakor koli povezani z zakonsko 

zvezo in družino. Koliko je vseh teh 

zakonov, sploh ni znano. 

Najpogostejši argument zagovorni-

kov predlaganih sprememb je trditev, 

da želijo s predlogom sprememb 

zakona osebam, ki živijo v istospolnih 

skupnostih, urediti njihove pravice. Ta 

trditev je povsem napačna in zava-

jajoča. Vse pravice osebam, ki živijo v 

istospolnih partnerskih skupnostih, je 

mogoče urediti v Zakonu o registraciji 

istospolnih partnerskih skupnosti, se-

veda z ustreznimi popravki tistih dveh 

členov zakona, ki jih je Ustavno sodi-

šče prepoznalo za sporna (oba spor-

na člena zadevata pravico istospolnih 

do dedovanja po partnerju). Bilo je že 

več poskusov, da bi istospolno u-

smerjenim te in še nekatere druge 

pravice omogočili in zakon ustrezno 

dopolnili, a vsi poskusi so bili dosled-

no zavrnjeni. 

Kaj je torej v resnici v ozadju pred-

loga sprememb zakona? Nič drugega 

kot ideologija istospolnih lobijev, ki 

ruši družino kot osnovno celico druž-

be, ki omogoča preživetje naroda ter 

vodi v načrtno diskriminacijo in ka-

znovanje vseh, ki se s tako zakono-

dajo ne bodo strinjali. Vse to se že 

dogaja v nekaterih državah, ki so za-

konsko zvezo med partnerjema 

različnega spola izenačile s partner-

skimi skupnostmi dveh oseb istega 

spola. Več gradiva o tem, kaj se je 

zgodilo v državah s podobno zakon-

sko ureditvijo, najdete na spletni 

strani http://24kul.si/. 

Ko je nek zakon sprejet, ga mora-

mo spoštovati vsi državljani. Zakon 

velja enako za vse. Če bo predlog 

sprememb Zakona o zakonski zvezi in 

družinskih razmerjih sprejet, bo to po-

menilo, da: 
 

 

 

 bodo istospolni pari imeli možnost 

posvojitve otrok in umetne oploditve. 

Treba je poudariti, da imajo istospolni 

partnerji že po sedaj veljavni zako-

nodaji možnost posvojiti biološkega 

otroka svojega partnerja. Že sedaj 

imajo torej možnost, ki je zakonodaja 

ne omogoča npr. starim staršem. Ti 

http://24kul.si/


 

namreč po veljavni zakonodaji ne mo-

rejo posvojiti svojih vnukov. Če bo 

predlog sprememb zakona sprejet, bo 

nekega otroka lahko posvojil istospol-

ni par, njegovi stari starši pa ne bodo 

mogli oz. smeli posvojiti svojega vnu-

ka niti ne bodo mogli preprečiti, da bi 

otroka posvojil istospolni par.  

 Sprejem predlaganih sprememb 

zakona bo poleg tega neplodnim pa-

rom, ki si želijo posvojiti otroka, one-

mogočil posvojitev otroka iz držav, kot 

so Rusija, Ukrajina in Makedonija. 

Vse te države bodo v primeru spre-

jema sprememb zakona namreč uvr-

stile Slovenijo na črno listo držav, 

kamor je prepovedano dajati otroke v 

posvojitev, ker te države razumejo po-

svojitev otrok v homoseksualne skup-

nosti kot grob poseg v pravice otrok. 
 

 

 

 

 

Ker zakon ne dopušča možnosti 

ugovora vesti (možnosti, da delavec 

odkloni delo, ki ni v skladu z njegovo 

vestjo): 

 bodo morali vzgojitelji in učitelji v 

vrtcih, šolah in drugih vzgojnoizobra-

ževalnih ustanovah otroke osveščati 

oz. poučevati: 1. da ni pomembno, ali 

živijo v družini, ki ima očeta in mamo, 

ali pa v družini, ki ima očeta in očeta 

oz. mamo in mamo; 2. da ni pomemb-

no, ali se na svet rodiš kot deček ali 

deklica, ampak si spol lahko izbereš 

sam; 3. da so spolni odnosi med ose-

bami istega spola nekaj povsem obi-

čajnega. Vse to se v naših šolah že 

dogaja (gl.: http://24kul.si/amnesti-

international-otroci-spremenite-si-

svoj-spol). Z Mestne občine Ljubljana 

ljubljanske šole in zdravstvene domo-

ve npr. že sedaj na različne načine 

vabijo in spodbujajo, naj si pridobijo 

certifikat LGBT prijazno (torej isto-

spolno usmerjenim prijazna šola, 

zdravstveni dom). O tem se lahko 

prepričate na njihovi spletni strani: 

http://www.ljubljana.si/si/mol/novice

/91380/detail.html.  

 Starši ne bodo smeli nasprotovati 

temu, kako bodo o spolnosti in spolni 

usmerjenosti njihove otroke poučevali 

v šoli in drugih vzgojnoizobraževalnih 

ustanovah oz. jim bo kratena ustavna 

pravica, da svoje otroke vzgajajo v 

skladu s svojim prepričanjem. (gl. 

http://24kul.si/solski-inspektorat-

prepoved-vstopa-skritim-

homoseksualnim-aktivistom-v-

osnovne-sole).  

 Matičarji bodo morali poročati 

istospolne pare. 

 Sodniki in socialni delavci bodo 

morali podpisovati odločbe o posvo-

jitvi otrok v homoseksualne skup-

nosti. 

 Socialni delavci bodo pod neneh-

nim pritiskom, da so diskriminatorni 

do istospolnih parov, ki bodo želeli 

posvojiti otroka oz. da pri posvojitvah 

neupravičeno dajejo prednost parom 

moškega in ženske. 

 Vsi javni delavci (vzgojitelji, učitelji, 

socialni delavci, zdravstveni delavci 

...) bodo v primeru, da se ne bodo stri-

njali ali opravljali svojega dela v skla-

du s sprejeto zakonodajo, odpuščeni 

oz. ne bodo primerni kandidati za 

zaposlitev na teh delovnih mestih.  

 Katoliški vrtci in katoliške šole, ki 

ne bodo hotele izvajati pouka v skla-

du z veljavno zakonodajo in učnimi 

načrti, ne bodo več upravičeni do 

financiranja programov, kar pomeni 

njihovo ukinitev (na izrecno vprašanje 

poslanke NSi Ive Dimic v zvezi s tem 

na seji Odbora za delo, družino, 

http://24kul.si/amnesti-international-otroci-spremenite-si-svoj-spol
http://24kul.si/amnesti-international-otroci-spremenite-si-svoj-spol
http://24kul.si/amnesti-international-otroci-spremenite-si-svoj-spol
http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/91380/detail.html
http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/91380/detail.html
http://24kul.si/solski-inspektorat-prepoved-vstopa-skritim-homoseksualnim-aktivistom-v-osnovne-sole
http://24kul.si/solski-inspektorat-prepoved-vstopa-skritim-homoseksualnim-aktivistom-v-osnovne-sole
http://24kul.si/solski-inspektorat-prepoved-vstopa-skritim-homoseksualnim-aktivistom-v-osnovne-sole
http://24kul.si/solski-inspektorat-prepoved-vstopa-skritim-homoseksualnim-aktivistom-v-osnovne-sole


 

socialne zadeve in enake možnosti 

10. 2. 2015, je državna sekretarka 

Martina Vuk med drugim odgovorila: 

»Zakon velja enako za vse.«). 

 Družinske, verske in humanitarne 

organizacije, ki ne bodo v svojih 

programih posvečale zadostne po-

zornosti istospolnim osebam, ne 

bodo mogle konkurirati na javnih 

razpisih. 

Od 197 držav na svetu pozna 

takšno definicijo družine, kot jo skuša 

uvesti predlog sprememb Zakona o 

zakonski zvezi in družinskih razmer-

jih, samo 17 držav. In še v teh so z 

zakonsko skupnostjo izenačene sa-

mo registrirane istospolne skupnosti. 

Prav takšne pravne ureditve, kot je 

predvidena s predlogom sprememb 

tega zakona, ki omogoča vse pravice, 

ki izhajajo iz zakonske zveze celo ne-

registriranim istospolnim skupnostim, 

pa ne pozna nobena država na svetu.  

Marsikaterega kristjana je ob vse-

splošni in načrtni medijski propagan-

di v podporo predlaganim spremem-

bam zakona strah, da bo v javnosti 

označen kot nestrpen do drugačnih, 

če bo javno izrazil svoje pomisleke.  

Zavedati se moramo, da kristjani, 

ki nasprotujemo taki zakonodaji, ni-

smo nestrpni. Nasprotno. Kristjani 

želimo, da se istospolno usmerjenim 

osebam uredijo potrebne pravice. 

Mnogi kristjani so si za to  že  prizade- 

vali. Nobenega utemeljenega razlo-ga 

ni, da se pravice živečim v isto-

spolnih skupnosti ureja prav v Zako-

nu o zakonski zvezi in družinskih raz-

merjih. V resnici so nestrpni tisti, ki 

želijo iz svojega načina življenja nare-

diti pravilo oz. zakon, ki bo veljal za 

vse državljane in ki bo v praksi uza-

konil diskriminacijo in nasilje nad vse-

mi, ki se s takšno definicijo zakonske 

zveze in družine ne bodo strinjali. 

Kristjani smo zato dolžni, da ne samo 

podpremo tiste organizacije, ki si pri-

zadevajo za ohranitev vrednote dru-

žine, ampak da tudi sami javno in de-

javno izrazimo svoje nasprotovanje 

takšni zakonodajni ureditvi.  

Ko je papež Frančišek med svojim 

obiskom na Filipinih tamkajšnjim ver-

nikom spregovoril o družini, je opo-

zoril na ideologije, ki ogrožajo zakon-

sko zvezo in družino in se uprl ideo-

loškim napadom na družino, še zlasti 

tistim, ki želijo redefinirati zakonsko 

zvezo in jo oslabiti z legalizacijo spor-

nih porok istospolnih. Dejal je: »Med-

tem ko preveč ljudi živi v skrajni rev-

ščini, so ostali ujeti v materializmu in 

načinu življenja, ki uničuje družinsko 

življenje in osnovne zahteve krščan-

ske morale. To so oblike ideološkega 

kolonializma. Družino ogrožajo priza-

devanja nekaterih, da z relativizmom 

in omejevanjem odprtosti za življenje 

redefinirajo zakonsko zvezo.« 

Dan Ljubezni 
 

 

 

 

Koalicija “Za otroke gre” vabi na shod “Dan Ljubezni”, v torek, 3. marca, ob 
16.30 v Ljubljani pred parlamentom. V prijetnem, sproščenem razpoloženju, z 
glasbeno-kulturnim programom, bomo pričevali o lepoti in pomenu materinske in 
očetovske ljubezni, poslanstvu starih staršev ter se zavzeli za srečno otroštvo naših 
otrok. Lepo vabljene družine, stari starši, botri, narodne noše ... Za naše otroke 
gre! Po shodu bo v naši cerkvi ob 18.30 sveta maša. 



 

Novi ljubljanski pomožni škof: »Gospod je blizu!« 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papež Frančišek je 7. februarja 

2015 za novega ljubljanskega pomo-

žnega škofa imenoval dr. Franca 

Šuštarja, dosedanjega ravnatelja 

semenišča. 

Franci Šuštar se je rodil 27. aprila 

1959 v Ljubljani. Otroštvo je preživel 

v kmečki družini v Preserjah pri 

Radomljah, župnija Homec. Po osnov-

ni šoli je bil v letih 1974 do 1978 v 

Malem semenišču v Vipavi. Po maturi 

in vojaščini je vstopil v Bogoslovno 

semenišče in se vpisal na Teološko 

fakulteto v Ljubljani. Po dveh letih ga 

je nadškof Alojzij Šuštar poslal v Rim, 

v papeški kolegij Germanik, kjer je 

nadaljeval semeniško življenje in do-

končal študij z doktoratom iz osnov-

nega bogoslovja na papeški univerzi 

Gregoriana. Med študijem je 29. ju-

nija 1985 v Ljubljani prejel mašniško 

posvečenje. Prvo kaplansko mesto je 

bilo v župnijah Ljubljana – Moste in 

Ljubljana – Fužine. Od leta 1991 do 

1997 je bil ravnatelj v bogoslovnem 

semenišču v Ljubljani. Zatem je po-

stal župnik v Grosupljem, kjer je bil 

dušni pastir osem let. Za dve leti ga je 

nadškof Alojz Uran postavil za stolne-

ga župnika v Ljubljani in za arhidia-

kona. Leta 2007 je bil znova imeno-

van za ravnatelja bogoslovnega se-

menišča v Ljubljani in člana stolnega 

kapitlja. Ob tem je v semenišču opra-

vljal tudi službo ekonoma. V vseh le-

tih duhovništva ga spremlja misel no-

vomašnega gesla: »Veselite se vedno 

v Gospodu. Gospod je blizu!« Ker ima 

nadškof Stanislav Zore za svoje ges-

lo: »Veselite se vedno v Gospodu,« si 

je novi škof izbral drugi del svojega 

novomašnega gesla. 

Veseli smo njegovega imenovanja. 

Tudi v naši župniji je že bil, nazadnje 

je blagoslovil naše obnovljene orgle.  

Molimo zanj in za vse pastirje 

naše Cerkve, da bodo zvesti in goreči 

varuhi svoje črede.  



 

Fakulteta za poslovne vede 
 

 

 

 

 

 

Fakulteta za poslovne vede pri 

Katoliškem inštitutu vabi k vpisu v 

študijskem letu 2015/16 

v: univerzitetni program 

Poslovne vede I in magi-

strski program Poslovne 

vede II.  

Fakulteto je po sklepu 

Slovenske škofovske kon-

ference ustanovil Katoliški 

inštitut v sklopu organi-

zacije katoliškega visoke-

ga šolstva. 

Študij na fakulteti je usmerjen k 

posamezniku v majhnih skupinah v 

povezavi s prakso, poudarek je na in-

dividualnosti, prilagodljivosti in samo-

stojnem reševanju nalog. 

Poleg strokovnega znanja s 

področja poslovnih ved 

fakulteta študentu ponuja 

tudi vsebine s področja hu-

manistike, etike in religij.  

Študij je plačljiv in od-

visen od zbranih sredstev 

za možno znižanje šolnine. 

Delovanje fakultete 

podpirajo dobrotniki.  

Za več informacij lahko pogledate 

na spletno stran: www.fpv.si 
 

Deset zapovedi za slabo vzgojo otrok 
 

 

 

 

 

 

1. Že od otroštva dajte otroku vse, kar hoče imeti. Naj že od malega ve, da ga bosta 

morali družina in država vzdrževati. 

2. Če grdo govori, nevzgojeno odgovarja, ne uboga, se upira, potrpite, ne recite nič, 

samo nasmehnite se. Vedno naj se čuti pomembnega in v središču pozornosti. 

3. Ne dajajte mu nobene splošne ali duhovne vzgoje; naj se sam odloči za svoje 

ravnanje. Naj ve, da ga nočete obremenjevati s pravili in življenjskimi vodili. Tako bo 

poskusil vse. 

4. Pospravljajte za njim vse: obleko, čevlje, stvari … Naredite vse, kar bi moral sam, da 

se bo navadil odgovornost prelagati na druge in se bo naučil, da mu vedno strežejo 

drugi. 

5. V njegovi navzočnosti se prepirajte o njegovem obnašanju in njegove napake 

zagovarjajte kot neumnosti, ki jih je treba razumeti. Spoznal bo, da je njegova 

družina strpna do vsakega njegovega napačnega koraka. 

6. Vedno mu dajte denar, saj ne želite, da bi živel tako skromno, kot ste živeli vi. Tako 

bo zanj vsak dan praznik in zabava. 

7. Otrok naj ima ogromno oblek in stvari, kuhinja naj bo bogato založena. Mama naj 

skrbi za otrokovo odlično hrano, mu kupuje draga oblačila, čisti za njim in pospravlja 

posteljo, da se bo lahko odpočil po neprespanih nočeh. 

8. Zagovarjajte ga pred sosedi, učitelji, policijo, partnerjem, delodajalcem, saj so vsi 

proti vašemu otroku. Tako bo njegova samovšečnost postala njegov življenjski slog. 

9. Ko bo zabredel v resne težave, ga opravičujte in krivite njegovo družbo in prijatelje. 

Navadil se bo, da ne bo imel nikoli slabe vesti in se ne bo ničesar kesal. 

10. Če vas bo čez leta kdaj preziral in zaničeval, poniževal in vas ne bo spoštoval, si  

 recite že znani stavek: »Vse sem zagrešil/a!« 

Chino Pezzoli,  
duhovnik, ki posveča svoje delo tistim, ki so z mamili uničili svoje življenje in mladost 

http://www.fpv.si/


 

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 marec 2015 

 

  1. 3. nedelja, predlaganje članov župnijskega sveta; 

  3. 3. torek, ob 16.30 pred državnim zborom shod v podporo družini “Dan 

Ljubezni”; ob 18.30 sveta maša v naši cerkvi; 

  4. 3. sreda, ob 19.00 seja “starega” župnijskega sveta; 

  6. 3. petek, ob 18.00 predstavitev redovne skupnosti, sveta maša in križev 

pot ; ob 18.00 v evangeličanski cerkvi svetovni molitveni dan žensk za 

mir; 

  8. 3. nedelja, nabirka za semenišče: 

13. 3. petek, ob 18.00 predstavitev redovne skupnosti, sveta maša in križev 

pot; 

15. 3. nedelja, ob 15.00 v stolnici posvečenje pomožnega škofa Franca 

Šuštarja; 

18. 3. sreda, 6. koncert Sakralnega abonmaja: nastopil bo Baročni orkester 

Akademije za glasbo v Ljubljani s solisti; pod vodstvom Egona 

Mihajlovića bodo izvedli Pergolesijevo Stabat mater; 

19. 3. četrtek, Sv. Jožef, 49. obletnica ustanovitve naše župnije;  

sveti maši ob 10.00 in 18.00; 

19. – 25. 3. teden družine; 

15. 3. nedelja, ob 14.15 binkoštna dvorana: molitev z Marijo; 

20. 3. petek, ob 18.00 predstavitev redovne skupnosti, sveta maša in križev 

pot; 

22. 3. nedelja, nabirka za ogrevanje; 

22. do 28. 3. radijski misijon; petek, 27. 3., spovedni dan; 

27. 3. petek, ob 18.00 predstavitev redovne skupnosti jezuitov, sveta maša in 

križev pot. 
 
 

 

10. radijski misijon na Radiu Ognjišče 
 

 

 

 

 

 

 

 

Letošnji misijon bo potekal od 22. 

do 28. marca 2015. Vodili ga bodo 

salezijanci in Hčere Marije Pomočnice 

pod geslom ustanovitelja, sv. Janeza 

Boska: »Za vas živim!«  

 

Vsak dan bodo misijonski pogovori 

ob 10.15, 13.00 in 17.00. Ponovitev 

bo vsak večer med 21.00 in 23.00. 

Vsak večer ob 20.00 bo molitev 

rožnega venca iz radijske kapele. 
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