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 NAŠE OBČESTVO 
 

Velikonočno voščilo slovenskih škofov 
 

 

Dragi bratje in sestre! 

V času, ko hodimo od groba do groba, z enega vrta ovenelih vencev na dru-

gega, tako pretresljivo zveni beseda angelov ob grobu: »Kaj iščete živega med 

mrtvimi?« (Lk 24,5). Žal nas vsakdanjik preveč pogosto vodi k iskanju med 

mrtvimi. Hodimo od groba, se vedno globlje pogrezamo v obup in vijemo roke v 

žalovanju nad mrtvimi upi. Velika noč pa nas vabi, da od grobov odidemo k bra-

tom in sestram. Bratom in sestram moramo sporočiti, da Živega ne moremo is-

kati med mrtvimi. Da je vstal in živi.  

Velikonočni kristjan ne hodi več h grobovom, ampak napoti svoj korak k bra-

tom in sestram. S seboj nosi oznanilo vstajenja, oznanilo življenja in veselja. 

»On, ki so ga razpeli na les in umorili, je vstal in živi.« Aleluja. Veselimo in raduj-

mo se! Aleluja.  
Vam, ki ste zaradi brezobzirnosti in sovražnosti ljudi skupaj s Kristusom za-

smehovani, vam, ki ste v svojem trpljenju križani skupaj s Kristusom, vam, ki se 

vam je življenje stemnilo, tako da sonce ne daje več svetlobe in je luna otemne-

la, vam, ki ste pod bremeni in težo 

življenja skupaj s Kristusom polo-

ženi v grob, vsem vam želimo, da bi 

v Kristusovem vstajenju doživeli, 

kako se tistim, ki Boga ljubijo, raz-

maknejo vsa obzorja in se tudi sre-

di največje teme zasvita zora ve-

likonočnega jutra. Vsem voščimo 

blagoslovljeno veliko noč.  

Vaši škofje 



 

Sluh svetosti Antona Strleta 
 

 

 

 

 

 

Uredništvo verskih oddaj Televizije 

Slovenija je v sodelovanju Župnije 

Ljubljana – Sv. Trojica in 

Uršulinskega samostana 

Ljubljana v sredo, 25. mar-

ca 2015, v dvorani kultur-

nega centra Uršulinskega 

samostana v Ljubljani pred-

premierno predstavilo film 

Sluh svetosti, ki prikazuje 

portret kandidata za svetnika, du-

hovnika in profesorja na Teološki 

fakulteti dr. Antona Strleta. Scenarij 

za film je napisala Karmen Bončar, 

tudi glavna pobudnica projekta, režijo 

pa je prevzela Nina Blažin.  

»Vedno me je zanimal pojem 

svetosti in tako sem bila projekta zelo 

vesela. V času raziskave sva skupaj s 

Karmen hodili na pogovore, obiske k 

sodelujočim, se pogovarjali o dr. 

Strletu in skupaj gnetli projekt,« je 

nastajanje filma opisala režiserka. V 

filmu slišimo delček Strletovih pridig, 

ki jih je skrivaj, za svojo dušo, 

posnela sestra Marija Jasna Kogoj, 

pa tudi odlomke iz njegovih knjig. O 

svetniškem kandidatu so spregovorili 

njegova nečakinja, dve gospodinji, 

sodelavci in študenti, med katerimi 

so tudi pesnik Miklavž Komelj, ki je 

pri profesorju dogmatike opazil tudi 

njegovo svobodomiselno stran v 

okviru dogmatičnih dognanj, teolog 

ter član uredništva Izbranih spisov 

prof. Antona Strleta dr. Anton Štrukelj 

in postulator za beatifikacijo prof. 

Antona Strleta dr. Andrej Pirš.  

»Osebno se mi zdi, da so 

pomembna pričevanja ljudi, 

ki dr. Strleta orišejo na svež 

način, ki povedo nekaj ose-

bnega, samo njihovega – 

tako se gledalci identifici-

rajo z zgodbo. Skozi anek-

dote, spomine tako gleda-

lec vstopi v svet dr. Strleta in se 

poveže z njim. Kot režiserka sem med 

raziskavo iskala tudi slikovno zgodbo 

– kako temo svetosti, temo zapora, 

temo mladosti ... prikazati v doku-

mentarcu.« Govorci v filmu se Antona 

Strleta spominjajo kot asketa, 

preprostega, Bogu predanega moža, 

ki se mu je vedno mudilo in je 

telovadil med hojo. »Skozi premi-

šljene situacije in simbolne podobe 

sem poskušala gledalcem zbuditi 

občutek življenja profesorja na Te-

ološki fakulteti, duhovnika in asketa. 

Vodilo dokumentarca je bilo tudi, 

kakšen je bil dr. Strle kot oseba – po 

spominih sodelujočih smo skupaj s 

televizijsko ekipo iskali anekdote, do-

godke, ki gledalcem pustijo sled 

izrednega posameznika v upanju, da 

jih bo navdihnila,« je dodala režiserka 

Nina Blažin. 

Anton Strle je bil zelo veren in je 

svoje besede tudi zares živel. Zbrano 

občinstvo je začutilo delček Strle-

tovega življenja in doživelo »sluh sve-

tosti«, kar je eden od pogojev pri 

razglašenju človeka za svetnika. 

Dokumentarec bo premierno predva-

jan v ponedeljek, 6. aprila, ob 21. uri 

na TV SLO 1. 
Katja Cingerle, spletna stran Družine 



 

Pomembno v velikem tednu 
 

 

 

 

 

 

Na zadnji strani je objavljen kole-

dar vseh dogodkov v naši župniji v 

mesecu aprilu, dvoje pa bi rad pose-

bej poudaril. 
 

Spovedovanje ostarelih na domu 

Vsako leto tudi v naši župniji v 

večnost odide precej vernikov. Zelo 

težko mi je, ko moram v rubriko, kjer 

vpisujemo, katere zakramente je 

pokojni prejel, vpisati: “nepreviden”, 

to pomeni, da je umrl, ne da bi prejel 

zakrament sv. spovedi, obhajilo (po-

potnico) in maziljenje. 

Ob praznikih je čudovita prilož-

nost, da vprašate svojega sorodnika 

pa tudi soseda, ali bi želel obisk 

duhovnika. In ne bojte se vprašati: 

tisti človek vam bo vso večnost hva-

ležen, da ste se opogumili in naredili 

ta korak. 
 

Nabirka za potrebne 

Vsako leto na veliki četrtek imamo 

pri večerni maši nabirko za potrebne. 

Saj vsi vemo, da je takih vedno več in 

vedno več jih trka tudi na naša vrata. 

Tudi letos vas vabim, da bi se 

potrebnih spomnili na ta dan, ko nam 

je Gospod razodel svojo ljubezen, in 

na veliko soboto, ko pri blagoslovu 

jedil zbiramo velikonočne dobrote za 

brezdomce in jih oddamo v Dnevnem 

centru. Zelo so veseli ... 

 

Molitev za družine 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ob prepovedi referenduma v Dr-

žavnem zboru je bilo slišati veliko ko-

mentarjev pa tudi pritožb, kako bo pa 

sedaj. 

Mislim, da moramo biti Bogu hva-

ležni za to pričevanje vere mnogih iz 

našega naroda: v štirih dneh smo 

zbrali več kot 48.000 overjenih podpi-

sov podpore za razpis referenduma. 

To je gotovo nekaj posebnega. 

Zdaj pa smo povabljeni h globlji in 

bolj zavzeti molitvi v ta namen. V 

cerkvi sv. Jožefa bo vsako nedeljo ob 

treh popoldne molitvena ura za druži-

ne, ob štiri pa sveta maša. Prosili bo-

mo prav za to, da bi Gospod razsvetlil 

vse nas glede tega, kakšen je njegov 

načrt z družino, in da bi ta načrt z vso 

močjo zažarel v duhu mnogih članov 

našega naroda.               Župnik Dragan 

 

Želim Ti prinesti svet v naročju in Pater Pij 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pater Pij – Knjiga govori o nepoznanih čude-

žih tega velikega svetnika, ki še vedno prite-

guje množice romarjev San Giovanni Rotondo 

v Italiji. 

Želim Ti prinesti svet v naročju – Izšel je prvi 

življenjepis Chiare Lubich, ustanoviteljice Ma-

rijinega dela, za katero se je 27. januarja le-

tos začel uradni postopek za beatifikacijo. 



 

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 2015 

 

  2. 4. veliki četrtek,  

- ob 9.00 v stolnici krizmena maša,  

- ob 18.00 slovesna maša Gospodove zadnje večerje (pojejo družine), 

- nabirka za potrebne, od 19.00 do 20.00 molitvena ura;  

  3. 4. veliki petek,  

- ob 7.00 spovedovanje in slovesno molitveno bogoslužje, 

- ob 15.00 križev pot ob uri Jezusove smrti, 

- ob 18.00 slovesno opravilo velikega petka in molitev ob Božjem grobu 

(poje zbor Surrexit), - nabirka za potrebe Svete dežele, 

  4. 4. velika sobota,  

- ob 7.00 izpostavitev Najsvetejšega, spovedovanje in slovesno 

molitveno bogoslužje, 

- ob 7.45 blagoslov vode in ognja, 

- ob 10.00 križev pot in molitvena ura pred Božjim grobom 

- ob 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 in 17.00 blagoslovi velikonočnih jedil 

(vabljeni k češčenju pred blagoslovom ali po njem) - pod korom bomo 

zbirali velikonočne dobrote za brezdomce (naj bodo nepokvarljive!), 

- ob 19.00 VELIKONOČNA VIGILIJA – SLOVESNA MAŠA -  po maši 

vstajenjska procesija (poje župnijski zbor); 

  5. 4. velikonočna nedelja, maše ob 9.00, 10.30 in 18.00,  

- nabirka za ogrevanje naše cerkve, 

 - ob 15.00 protipotresna pobožnost v cerkvi sv. Jožefa; 

  6. 4. velikonočni ponedeljek, sv. maše ob 10.00 in 18.00, 

- ob 21.00 na RTV Slovenija dokumentarni film o Antonu Strletu; 

12. 4. nedelja Božjega usmiljenja; 

14. 4. ponedeljek, ob 18.00 pri maši poje Deški zbor Bonifantes iz Češke, po 

maši bo še krajši koncert; 

15. 4. sreda, ob 19.00 prva seja novega župnijskega sveta; 

18. 4. sobota, ob 10.00 družinska kateheza na temo evharistije; 

19. 4. nedelja, ob 14.15 binkoštna dvorana: molitev z Marijo; 

22. 4. sreda, ob 9.00 na Teološki fakulteti Strletov simpozij; 

- ob 19.30 koncert Sakralnega abonmaja: komorni zbor Ave pod 

vodstvom Jerice Bukovec. 
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