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 NAŠE OBČESTVO 
 

Naša prihodnost je družina 
 

 

 

 

V nedeljo, 4. oktobra 2015, se bo 

v Rimu pričela redna škofovska sino-

da o družini in bo trajala do nedelje, 

25. oktobra. V nedeljo, 27. septem-

bra, pa je bilo v 

Filadelfiji v ZDA 

8. svetovno sre-

čanje družin, na 

katerem je bil ob 

udeležbi več kot 

milijon ljudi tudi 

papež Frančišek.  

Zbranim se je 

zahvalil za njiho-

vo navzočnost, 

saj je le-ta pričevanje, da se »družina 

splača«. Poudaril je, da moramo skr-

beti za družino in jo braniti, ker naša 

prihodnost stavi nanjo. Bog sam jo je 

hotel imeti. Družba je močna, če je 

zgrajena na temelju družine.  

Kaj je Bog delal, preden je ustvaril 

svet? Ljubil je, saj je ljubezen, 

odgovarja papež. Je tako mogočna in 

neustavljiva ljubezen, da je ustvarila 

svet. Ta je čudovito delo, a najlepše 

delo je družina. 

In Bog je vse dal družini: »Vso 

ljubezen, ki jo ima Bog v sebi, vse je 

izročil družini,« pra-

vi papež. Družina 

je zares družina, 

kadar je sposobna 

odpreti roke in 

sprejeti vso to 

ljubezen. V srcu, 

odprtem za ljube-

zen, kakor je bilo 

srce družine Marije 

in Jožefa, je lepota. 

Bog po papeževih besedah dru-

žino išče, rad jo vidi zbrano skupaj, 

všeč mu je, ko se družine povezujejo, 

saj tako nastaja družba dobrote, res-

nice in lepote. Na teh treh vrednotah 

je družina tudi utemeljena. Četudi so 

v njej težave, prepiri in utrujenost, 

otroci, ki vso noč jokajo, četudi je v 

njej vedno križ, je družina kakor »to-

varna upanja, življenja in vstajenja«.  



 

Oktober – mesec rožnega venca 
 

 

 

 

 

 

  

Rožni venec je bila priljubljena molitev 

kristjanov v Evropi, svetnikov, naših staršev 

in prednikov. Cerkveno učiteljstvo jo je ved-

no priporočalo. Če hočemo, da bo Slovenija 

– in z njo naši domovi – (p)ostala krščanska, 

ga začnimo zopet moliti z večjim veseljem. 

Molímo ga doma, na poti v šolo ali službo, v 

avtomobilu, na izletu in seveda v cerkvi. 

Molímo ga posamič in skupaj: za domovino, 

za uspeh referenduma, za dar miru, za 

blagoslov našega župnijskega občestva, za 

naše družine in našo mladino, za vse bolne 

in trpeče, za vse oddaljene in tiste na 

obrobju, za vse umirajoče in za rajne. 

Posebej pa ga molímo s prošnjo, da bi Sveti 

Duh na redni škofovski sinodi o družini v 

polnosti deloval. 

V cerkvi molimo rožni venec vsak dan 

pred večerno mašo, ob 17.30. V času priprave na birmo ga bodo molili tudi 

birmanci s svojimi družinami.  

 

40 dni ZA življenje in teden za življenje 
 

 

 

 

 

 

 

Pri ljubljanski porodnišnici od 23. septembra do 1. novembra vsak dan od 

6.00 do 18.00 molimo za prenehanje splava v ljubljanski bolnišnici. V Sloveniji 

je od uzakonitve splava leta 1952 umrlo 700.000 nerojenih otrok. V vsaki 

generaciji manjka več tisoč ljudi, zaradi posledic trpijo matere, družine, 

zdravstveni delavci ... “40 dni za življenje” je mednarodna ekumenska pobuda, 

v kateri je bilo rešenih že več kot 10.300 nerojenih otrok.  

Tvoja molitev prinaša blago-slov in rešuje življenja. Prijave: 051 265 997 

(Valentina). Več na: 

http://40dnizazivljenje.wix. 

com/40dnizazivljenje. 

 

Od 4. do 12. oktobra pa bo 

potekal teden za življenje. Za 

sklep bo v ponedeljek, 12. ok-

tobra, ob 19.30 na Teološki 

fakulteti predavanje nadškofa 

Antona Stresa o dostojanstvu 

človeške osebe. 

http://40dnizaziv/


 

Prošnja za Svetega Duha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V nedeljo, 20. septembra, je bila v naši cerkvi maša od začetku veroučnega 

leta. Pri njej smo prosili za vse otroke, ki hodijo v našo veroučno šolo, in njihove 

družine, da bi rasli v veri in Božji modrosti tudi v letošnjem letu. 
 

 
 

Pri blagoslovu smo klicali Svetega Duha na vse: 
 

 

 

O Bog, delivec in varuh človeškega življenja, tem ženam in možem, ki so 

zbrani pred teboj, si podelil veselje materinstva in očetovstva. Varuj jih vsega 

zla, spremljaj jih na vseh poteh njihovega življenja in jih nekoč sprejmi v 

veselje, kateremu ne bo konca. Amen. 
 

 

 

 

Gospod Jezus, naše otroke si obdaril s krstno milostjo, nenehno jih varuj, da 

se bodo vsak dan znova odločali zate in napredovali v ljubezni do tebe. Amen. 
 

 

 

 

Gospod, spremljaj s svojim blagoslovom tudi naše katehistinje ter župnijske 

sodelavke in sodelavce. Naj se poglabljajo v tvoj nauk, potem pa o njem 

temeljito poučujejo druge in ti skupaj z njimi veselo služijo. Amen. 
 

 

 

 

Gospod Jezus, ti želiš, da bi bilo vse naše življenje posvečeno tebi. Prosimo 

te, da blagosloviš te torbe, ki so jih otroci prinesli, in vse, kar je v njih, da bo 

otrokom pomagalo napredovati v tvoji milosti. Amen. 



 

Okrepljena uršulinska provinca 
 

 

 

 

 

 

 

V nedeljo, 27. septem-

bra, so bile avstrijske uršu-

linke Rimske unije (skupno-

sti imajo na Dunaju, v Celov-

cu in Salzburgu) priključene 

slovenski uršulinski provin-

ci. Sveto mašo je daroval 

škof Franci Šuštar, pri njej 

pa so bile navzoče vrhovna 

predstojnica iz Rima mati 

Cecilia Wang in sestre iz Av-

strije. Zdaj šteje razširjena 

slovenska uršulinska provin-

ca 88 sester. 

 

Podelitev diplom 
 

 

 

 

 

 

 

 

V sredo, 30 septembra, je 

bila v naši cerkvi slovesnost 

podelitve diplom in spričeval 

na Katehetsko pastoralni šoli. 

Somaševanje je vodil nadškof 

Stanislav Zore, navzoč pa je bil 

tudi škof Franci Šuštar. Celotna 

cerkev je bila napolnjena s 

poletom mladih in tudi manj 

mladih src, ki so se odločila 

oznanjati evangelij. Ob tej 

priložnosti je vodenje ljubljan-

ske KPŠ s. Darjana Toman predala s. Tatjani Car. Molímo za vse ... 

 

Srečanje s Petrom Opeko 
 

 

 

 

 

 

 

V soboto, 17. oktobra 2015, bo ob 19.00 v Hali Tivoli poseben misijonski in 

glasbeni dogodek, na katerem bo o svojem delu med Malgaši govoril naš po 

vsem svetu znani misijonar Peter 

Opeka. Vstopnice po 7,00 € dobite na 

vseh poštah in Petrolovih črpalkah. 

Naslednji dan, na misijonsko nedeljo, 

ko zbiramo darove za misijone, pa bo 

ob 9.00 maševal v ljubljanski stolnici.  



 

Dogodki v oktobru 
 

 

 

 

 

 

 

Sinoda o družini – Od 4. do 25. okto-

bra bo v Rimu potekala sinoda, ki bo 

razpravljala o družini. Pridružimo se 

vsem, ki bodo v tem času molili za 

zbrane škofe, da bi jih Sveti Duh v 

polnosti razsvetlil. 
 

Devetdnevnica – Poseben dogodek 

za vso župnijo je čas, ko obhajamo 

devetdnevnico pred birmo. Udeleže-

vali se je bodo birmanci in njihovi 

sorodniki, povabljeni pa smo tudi vsi 

drugi, da jih spremljamo s svojo mo-

litvijo in prosimo tudi za svoje name-

ne. Začela se bo v petek, 9. oktobra, 

pri večerni maši. 
 

Srečanje za ostarele – Vsako leto je-

seni k maši povabimo starejše, bolni-

ke in invalide. To je priložnost, da se 

srečajo z Bogom in tudi poklepetajo 

med seboj. Dobili se bomo v nedeljo, 

11. oktobra, pri deveti maši. Med njo 

boste bolni prejeli sveto maziljenje.  
 

Srečanje veroučencev in staršev – V 

sredo, 14. oktobra, ob 17.00 se 

bomo v zgornji učilnici vsi otroci in 

starši srečali z birmovalcem škofom 

Francem Šuštarjem. To je priložnost, 

da poglobimo svoj odnos s tistim, za 

katerega je Jezus rekel: »Kdor vas 

posluša, mene posluša.« Upam, da 

boste prišli vsi. 
 

Sakralni abonma – Za nami so štiri 

leta skupnih doživetij ob sakralni 

glasbi. Slišali smo tako velike izvedbe 

s simfoničnimi orkestri pa tudi male, 

komorne skupine. Ob glasbi smo 

lahko doživljali Božjo veličino in 

usmiljenje. Veseli bomo, če vas bomo 

na podoben način mogli razveseliti 

tudi v tem letu.  

Na prvem koncertu 14. oktobra se 

nam bo predstavil Goriški oktet Vrt-

nica z izbranim programom sakralnih 

del tujih skladateljev. Med njimi je 

tudi kanadski skladatelj slovenskega 

rodu Marjan Mozetich. 
 

Birma – Vabim vas, da bi se na 

misijonsko nedeljo, 18. oktobra, ko 

bomo v naši župniji obhajali sloves-

nost svete birme, v čim večjem številu 

zbrali pri pol enajsti maši, da se Bogu 

skupaj zahvalimo za mlade in zanje 

prosimo Svetega Duha.  
 

Obletnica smrti Božjega služabnika 

Antona Strleta – Vsako leto se 20. 

oktobra spominjamo našega prof. 

Strleta, za katerega postopek beatifi-

kacije dobro napreduje, saj je postu-

lator p. Andrej Pirš izredno delaven. 

Na obletnico vas vabim k maši, da se 

Bogu zanj zahvalimo in ga prosimo za 

milosti, tudi za milost kakšnega 

čudeža, ki je potreben za razglasitev. 
 

Praznik sv. Uršule in tovarišic – V 

sredo, 21. oktobra, obhajamo praznik 

svetih mučenk, ki jih je sv. Angela 

postavila za zavetnice svoje družbe. V 

naši župniji imamo ta dan češčenje: 

Najsvetejše bomo izpostavili po 

deseti maši in se ob Jezusu zbirali do 

večerne maše. 



 

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 oktober 2015 

 

  1. 10. prvi četrtek, pri večerni maši molitev za duhovne poklice;  

- začetek rožnovenske pobožnosti; 

  2. 10. prvi petek, obhajilo bolnikov na domu; 

  7. 10. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta; 

  8. 10. četrtek, ob 18.30 pri frančiškanih začetek novega tečaja za 

katehumene: 

  9. 10. petek, ob 18.00 začetek devetdnevnice pred birmo; 

11. 10. nedelja, ob 9.00 srečanje za ostarele, bolne in onemogle (maziljenje): 

14. 10. sreda, po deseti maši srečanje ob čaju s s. Judito Mihelčič; 

- ob 17.00 v zgornji učilnici srečanje vseh veroučencev in staršev z 

birmovalcem škofom Francem Šuštarjem; 

- ob 19.30 prvi koncert Sakralnega abonmaja: Goriški oktet Vrtnica; 

15. 10. četrtek, ob 19.30 v športni dvorani Zavoda sv. Stanislava festival 

duhovne ritmične glasbe Ritem srca 2015; 

17. 10. sobota, ob 19.00 v Hali Tivoli dobrodelna prireditev Peter Opeka za 

prijatelje; vstopnice po 7 € na poštah in Petrolovih črpalkah; 

18. 10. nedelja, ob 10.30 slovesnost svete birme; pri vseh mašah nabirka za 

misijone; ob 14.15 binkoštna dvorana; 

20. 10. torek, ob 18.00 obletnica smrti Božjega služabnika Antona Strleta; 

21. 10. sreda, praznik Sv. Uršule – celodnevno češčenje: po deseti maši do 

večerne maše; 

25. 10. nedelja, vrnitev na sončni čas. 
 

Povabilo za starejše 
 

 

 

 

 

V našo cerkev prihajate mnogi sta-

rejši. Da bi se med seboj še bolj spoznali 

in povezali ter pogovorili o stvareh, ki vas 

zanimajo, vas vabim na skupne čajanke 

za starejše, ki jih bo vodila s. Judita 

Mihelčič. Srečanja bodo vsako drugo in 

četrto sredo v mesecu. Prvič se bomo 

dobili v sredo, 14. oktobra, po deseti 

maši v učilnici poleg zakristije.  
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