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 NAŠE OBČESTVO 
 

Vzgoja otrok v družini 
 

 

»Imamo veliko izjemnih zgledov krščan-

skih staršev, ki so polni človeške modrosti. 

Ti nam dokazujejo, da je dobra družinska 

vzgoja glavni steber humanizma.«  

Besede papeža Frančiška so iz njegove 

kateheze v sredo, ko je govoril o vzgojni 

vlogi staršev v družini. Med drugim je opo-

zoril, da so danes starši pogosto izključeni 

iz vzgoje svojih otrok. Nastal je prepad 

med družino in družbo ter spodkopal vza-

jemno zaupanje. Vzgojna zaveza družbe z 

družino je vstopila v krizo. Načeti so od-

nosi med starši in učitelji v šoli, včasih pri-

haja do napetosti in medsebojnega nezaupanja, posledice pa seveda nosijo o-

troci.  

Po drugi strani so se pomnožili t. i. strokovnjaki, ki so zavzeli vlogo staršev 

tudi v najintimnejših vidikih vzgoje. O čustvenem življenju, o osebnosti in raz-

voju, o pravicah in dolžnostih poznajo strokovnjaki vse: cilje, utemeljitve, tehni-

ke. Starši pa morajo samo poslušati, se učiti in se prilagoditi. Prikrajšani za svo-

jo vlogo pogosto postanejo pretirano obteženi in posesivni do svojih otrok, tako 

da jih na koncu niti več ne opominjajo. Vedno bolj jih zaupajo strokovnjakom, 

tudi glede najbolj kočljivih in osebnih vidikov svojega življenja, s čimer se sami 

postavijo v kot. »In tako so starši danes v nevarnosti, da sami sebe izključijo iz 

življenja svojih otrok … Čas je, da se očetje in matere vrnejo iz svojega izgnan-

stva ... ter v polnosti prevzamejo svojo vzgojno vlogo.«  



 

Otrokova duša 
 

 

 

 

 

 

Tale molitev je privrela iz srca 

našega ministranta Andraža. 
 

 

Gospod, hvala ti za očka, 

mamico in brate,  

da se z njimi dobro počutim 

in jih ljubim,  

se z njimi igram in zabavam 

ter lahko potujem po poti 

skupaj do Jezusa. 

 

Prosim te za očka in mamico, 

da bosta čim več skupaj 

in se med seboj ljubila. 

Za brate prosim, da bodo prijazni 

in bodo čim več časa preživeli 

pri Bogu. Amen. 

 

Šmarnice na Rožniku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za nedeljo, 17. maja, smo ozna-

nili, da bomo imeli ob treh popoldne 

šmarnice na Rožniku. Seveda smo tja 

odšli peš, kakor se spodobi za roma-

nje. Bilo nas je kar veliko, od štirih do 

osemdesetih let (na sliki ni vseh).  

Po poti nikoli ni dolgčas, saj se 

otroci – pa tudi mi odrasli – zelo do-

bro počutimo v naravi. 

Prvi del, šmarnično branje, smo 

imeli kar ob cerkvi, saj se je ključ še 

peljal na kolesu. Pridružil se nam je 

še kakšen naključni sprehajalec. Pri 

pétih litanijah v cerkvi pa se je 

pokazalo, da je naša župnija pevsko 

zelo dobro oblikovana. Tedaj je bilo z 

nami še več vernikov, saj so se že 

zbirali za mašo ob štirih.  

To mašo so oblikovale družine iz 

Dravelj. Župnik p. Miran je namreč 

povabil družine prvoobhajancev in bir-

mancev k zahvalni maši na Rožnik.  

Po sladoledu smo se preselili na 

travnik pod cerkvijo in igre so nas še 

bolj razživele in povezale. Tudi pot 

nazaj se nam ni zdela predolga.  



 

Spravna maša in koncert 
 

 

 

 

 

 

 

 

V sredo je bila v naši cerkvi maša, pri kateri so se 

zbrali ljudje, ki so posvojili katero od žrtev 2. svetovne 

vojne in dogodkov po njej. Maša se je začela s priži-

ganjem sveč posvojiteljev v spomin na žrtve in javnim 

izgovarjanjem njihovega imena. 

Somaševanje je vodil frančiškan pater Miran Špelič. 

V nagovoru je poudaril pomen trikotnika žrtev-rabelj-po-

svojitelj: »Varuh spomina – v vsem svojem uboštvu in nesposobnosti – je pokli-

can delati isto kot Kristus: povezati žrtev in rablja v odpuščanju in v kraljestvu. 

Tudi s svečko in nedeljsko mislijo ob angelovem češčenju. S prekinitvijo kroga 

maščevalnosti in z usmerjanjem pogleda na Kristusa.« V cerkvi je bila v tem 

času tudi razstava “70 kljekljanih belih golobov za 70 let miru”. 

Po maši pa je bil v okviru Sakralnega abonmaja v Slovenski filharmoniji slav-

nostni koncert z naslovom Rože sočutja. Uvodni ton umetniškemu in spravne-

mu večeru je dala s. Božena Kutnar, potem sta Simfonični orkester RTV Slove-

nija in zbor Consortium Musicum pod vodstvom dirigenta Gregorja Klančiča 

izvedla Fauréjev Requiem ter krstno Slovenski vojni requiem skladatelja 

Andreja Missona. V odmoru smo si lahko v zgornjih prostorih filharmonije ogle-

dali razstavo slike umetnice Marte Jakopič Kunaver. Med skladbami pa smo 

poslušali recitacije med vojno pobitih slovenskih pesnikov ter na začetku druge-

ga dela koncerta spodbuden nagovor dr. Katarine Kompan Erzar. 



Župnijski pastoralni svet se predstavi ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

ŽUPNIK DRAGAN ADAM (*1944)  

 

Župnik sem že 34 let in povsod sem si želel in si 

prizadeval predvsem za eno: da bi se vsi, ki se zbiramo v 

župniji, vedno bolj počutili kot ena družina, v kateri se po 

zgledu Svete Trojice trudimo skupaj nositi vse stvari. V 

zadnjem času še močneje čutim, da so del naše družine 

tudi bratje in sestre, ki se zbirajo v Plečnikovem 

podhodu, ker ne najdejo prave poti v življenju ... 

 
 

S. BOŽENA KUTNAR (*1973)  
 

 

Delo v župniji in župnijskem svetu je raznovrstno in to mi 

je v veselje, saj lahko tako uporabim različne talente, ki 

mi jih je zaupal Gospod.  

Želim pa si predvsem, da bi s svojo navzočnostjo 

prinašala Boga in okus njegove ljubezni. 

 

 
 

ROMAN KOŠNIK (*1967) 
 

 

Sem univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, 

srečno poročen dvaindvajset let, mož ene žene in oče 

štirih sinov. V župniji sodelujem pri pevskem zboru, 

branju Božje besede, v zakonski skupini itd. V 

župnijskem svetu se bom posvečal predvsem 

gospodarskim in socialnim temam. 

 
 

ANDREJA ŠARLAH (*1974) 
 

 

 

Sem poročena in mama treh deklet. 

Prispevati želim k živosti našega občestva.  

S tem, ko dajem, tudi veliko prejemam. 

 

 
 



 

ANA TERŠEK (*1980) 
 

 

Verjamem, da bomo člani s skupnimi močmi in z 

Gospodovo pomočjo udejanjali pozitivne spremembe ter 

s svojim zgledom pritegnili k sodelovanju čim več aktivnih 

župljanov. Sama si bom prizadevala predvsem pri delu z 

mladimi, na gospodarskem in karitativnem področju. 

 
 

 
 

 

ANA NIKOLOV (*1937) 
 

 

 

 

 

Trudim se, da bi vse delala iz ljubezni do Boga. 

 
 

 

 
 

MIRJAM PETRUN ULAGA (*1935) 
 

 

 

Sem upokojena zdravnica, anesteziologinja, vdova, mati 

dveh hčerk dvojčic in babica petih vnukov. 

Z Božjo pomočjo in s složnostjo bomo načrte uresničili. 

 
 

 
 

JULIJANA ZUPANIČ (*1999) 
 

 

 

»Bistvo je očem nevidno.  

Kdor hoče videti, mora gledati s srcem.«  

 
(Antoine de Saint-Exupéry, Mali princ) 

 
 

 



 

ANDREJA GRAFENAUER (*1958) 
 

 

 

 

Vse nadloge pretrpim, da izpolnim svojo službo.  

Gospod naj vodi moje srce. 

 
 

 

 
 

 

BARBARA MEDVED ŠPILETIČ (*1966) 
 

 

 

Tostransko življenje ima pomen, kadar naredimo nekaj 

dobrega.  

Pri tem nas vodi ljubezen, ki je Bog. 

 

 
 

 
 

MOJMIR ŠTANGELJ (*1949) 
 

 

 

Sem poročen in imam dva že odrasla otroka.  

Želim si, da bi vrednote krščanstva v naši družbi spet 

dobile veljavo. 

 

 
 

BARBARA TOPLAK (*1971) 
 

Župnija ni posebna institucija ali društvo, v katero se 

moraš včlaniti, plačevati članarino in podobno. Župnija je 

zastonjski dar ljudem. Zato bi morali prav vsi župljani 

(najprej seveda mislim nase) čutiti odgovornost in po 

svojih močeh sodelovati v njej. 

 

 
 

 

 



META KRALJ (*1950) 
 

 

 

 

Želim izpolnjevati Božjo voljo z delom za bližnjega. 

 

 

 
 

 
 

 

 

ROK JAN ŠPILETIČ (*1999) 
 

 

 

 

Bog ostane tudi, ko vse drugo mine. 

 

 
 

 
 

MELITA TOMAŽIČ (*1994) 
 

Vsakodnevno se trudim nositi svoj križ in hoditi za Go-

spodom. Vem, da me pot za Njim osvobaja vsakršne na-

vezanosti na zemeljske stvari, daje mi moč in spoznanje, 

da nikoli nisem sama, saj je On vedno z mano, kljub moji 

šibkosti. Trudim se ga prepoznati v vsakem človeku. Zato 

si upam vsakega človeka, ki ga kjerkoli srečam, poime-

novati brat ali sestra. Gospod se mi še posebej razodeva 

preko bolnih, osamljenih in nerazumljenih. 
 
 
 

JANA VRANČIČ KALAR (*1956) 
 

 

 

»Úči me izpolnjevati tvojo voljo, saj si ti moj Bog!  

Tvoj dobri duh naj me vodi po ravni deželi.« 

 
(Ps 143, 10) 



 

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 2015 

 

  2. 6. torek, ob 19.00 letni koncert Deškega zbora Schellenburg; 

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

  4. 6. četrtek, slovesni in zapovedani praznik sv. Rešnjega telesa in krvi, sveta 

maša dopoldne ob 10.00, po večerni maši češčenje-procesija po cerkvi: 

otroci prinesejo cvetlice v košaricah; 

  5. 6. prvi petek, priporočamo prejem zakramentov; obhajanje bolnikov in 

starejših; 

  6. 6. sobota, obisk papeža Frančiška v Sarajevu; 

  7. 6. nedelja, ob 10.30 sklep verouka, podelitev spričeval in župnijski dan;  

- pri vseh mašah bo nabirka za ogrevanje; 

- med pol enajsto mašo bo krst; 

  8. 6. ponedeljek, pri maši ob 18.00 poje Surrexit; 

14. 6. nedelja, ob 11.00 maša v Kočevskem Rogu; 

19.–21. 6. petek–nedelja, duhovna obnova naše zakonske skupine v 

Velesovem; 

21. 6. nedelja, izlet družin in vseh, ki se nam želite pridružiti. 

 

  4. 7. sobota, ob 10.00 zlata maša duhovnega pomočnika Antona Rojca. 

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

15. 8., sobota, slovesni praznik Marijino vnebovzetje, obnovitev posvetitve 

Materi Božji. 
 
 

 

Biti družina 
 

 

 

 

V nedeljo, 7. junija, na župnijski 

dan, bomo z razdelitvijo spričeval 

končali naša redna tedenska verouč-

na srečanja. Zbrali se bomo pri maši 

ob 10.30, pri njej sodelovali, po njej 

pa se bomo preselili v samostansko 

dvorano ali v atrij, če bo lepo vreme. 

Tam se bodo otroci predstavili, prejeli 

spričevala in izvedli še kakšno točko. 

Potem pa seveda druženje ... 

Vse pa vas vabim na župnijski 

izlet, ki nas vsako leto še bolj poveže 

med seboj. Izlet bo v nedeljo, 21. juni-

ja. Vsi pridemo k deveti maši, ob pol 

enajstih pa se bomo odpravili na pot 

– kam, pa je še skrivnost ... S seboj 

vzemite pohodno opremo in kosilo v 

nahrbtniku. Hoje ne bo preveč, tako 

da se izleta lahko udeležite tudi 

družine z majhnimi otroki in starejši. 
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