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 NAŠE OBČESTVO 
 

Petdeset let naše župnije 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi bratje in sestre! 

Na katehetsko nedeljo, 20. sep-

tembra 2015, bomo začeli prazno-

vanje 50. obletnice naše župnije. 

Župnija Ljubljana – Sv. Trojica je 

bila ustanovljena na praznik sv. Jo-

žefa, 19. marca 1966. Začelo se je 

govoriti, da hočejo cerkev vzeti in 

spremeniti v muzej, zato je nadškof 

Jožef Pogačnik na hitro opravil 

poizvedovanje in ob soglasju vseh, ki 

so na vprašanja odgovorili, izdal 

odlok o ustanovitvi. 

V tem jubilejnem letu bo v naši 

župniji več prireditev in dogodkov, ob 

katerih se bomo spominjali velikih 

Božjih del, se Bogu zahvaljevali za 

vse milosti, ki so jih ljudje v teh 

petdesetih letih prejeli, predvsem pa 

skušali obiskovalce naše cerkve, 

člane našega občestva, spodbujati še 

h globlji veri.  

Naj naštejem samo nekatere 

dogodke:  

- v nedeljo, 18.  oktobra, ob  10.30 

bo v naši cerkvi birma, ki jo bo trem 

birmancem podelil pomožni škof 

Franci Šuštar, 

- načrtujemo  predavanje  o  Sveti 

Trojici, dobrodelni dogodek in v postu 

duhovno obnovo za vso župnijo, 

- 18. marca bo koncert  Akademije 

za glasbo, 

- 25.  in  26.  junija  bo  romanje  v 

Brescio k sv. Angeli Merici, 

- glavna slovesnost, na katero smo 

povabili nadškofa Stanislava Zoreta, 

bo po veliki noči, ker je praznik sv. 

Jožefa v postnem času, 

- izdali bomo tudi brošuro, v kateri 

bomo z različnih vidikov obdelali pet-

deset let naše skupnosti. 

Vse župljane vabim, da bi v tem 

letu še več molili za naše občestvo, 

saj si globlje Božje življenje med 

nami, ki pričuje, da je med nami Bog, 

lahko samo izprosimo. 

Župnik Dragan 



 

Poslanica ob začetku šolskega in katehetskega leta 
 

 

 

 

 

 

  

 

Spoštovane učiteljice in učitelji, 

spoštovani starši, drage učenke in 

učenci, dijakinje in dijaki! 
 

Začenjamo novo šolsko leto. Vsak 

začetek prinaša s seboj nemir priča-

kovanja, načrtovanja, novega upanja 

in dobrih sklepov. Vaše delo, dragi 

učenci in dijaki, kakor tudi delo vas, 

spoštovani starši in učitelji, ki otroke 

in mlade spremljate pri njihovi rasti v 

znanju in dozorevanju v človeških kre-

postih, je izrednega pomena za druž-

bo in Cerkev. 

Preko različnih šolskih in obšolskih 

dejavnostih boste, dragi učenci in 

dijaki, odkrivali lepoto, smiselnost in 

bogastvo sveta, ki nas obdaja in ki 

nam je zaupan v odgovorno upravlja-

nje. V stvarstvu boste prepoznavali 

sledi Stvarnika. Bodite radovedni in 

pomnožite številne darove, ki jih je 

Stvarnik položil v vas, in jih upora-

bljajte v dobro vseh ljudi in 

celotnega stvarstva. Od vas, dragi 

učenci in dijaki, je odvisna naša 

skupna prihodnost. 

In vi, spoštovani starši in učitelji, 

bodite s svojimi izkušnjami opora in 

z osebnim odnosom do narave in 

do ljudi zgled. Vaše znanje bogati 

znanje otrok in mladih, vaši življenjski 

zgledi pa plemenitijo njihova srca, da 

bodo mogli, ko bo napočil njihov čas, 

zna-nje uporabljati s srcem in tako ta 

svet delati lepši in prijaznejši za 

vsakega človeka. 

Vsem se zahvaljujem za vse dobro, 

kar ste doslej naredili na področju 

vzgoje in izobraževanja, ter vam v 

novem šolskem letu želim veliko 

medsebojnega zaupanja, pomoči, 

potrpežljivosti in naklonjenosti. Če 

bomo znali tako pristopati k svojim 

odgovornostim, se bomo na koncu 

leta lahko vsi veselili sadov, ki jih bo 

obrodilo naše delo. Pri vašem delu 

vas bom spremljal in podpiral s svojo 

vsakdanjo molitvijo. 

Stanislav Zore OFM 
ljubljanski nadškof metropolit 

predsednik Komisije za šolstvo pri SŠK 

 

Stična mladih 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V soboto, 19. septembra 2015, bo v Stični že 34. srečanje mladih iz celotne 

Slovenije. Za geslo so organizatorji tokrat izbrali Jezusove besede: »Blagor 

čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.« Vsebino gesla in papeževe poslanice 

bodo udeležencem približali prostovoljci in Michael Remery, podtajnik CCEE. 

Program se bo pričel ob 9.00, za dijake so ga pripravili na glavnem 

prizorišču, za študente in mlade v poklicih pa na travniku za samostanom. Od 

14.00 do 16.00 bo priprava in sveta maša, po njej pa koncert do 18.00.  



 

Izjava Komisije Pravičnost in mir o sprejemanju beguncev 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskrbimo za vse brate in sestre 

V Komisiji Pravičnost in mir pri Slo-

venski škofovski konferenci se zave-damo, 

da so številni begunci in migranti, ki v 

Evropo prihajajo iz Severne Afrike in z 

Bližnjega Vzhoda, velik izziv za vse članice 

Evropske unije. Vse države in vsi državljani 

smo pred te-stom solidarnosti z vsemi, ki 

so bili zaradi vojn in nasilja pregnani iz 

svoje domovine in bodo v upanju, da bodo našli boljšo prihodnost, potrkali na 

naša vrata. 

Gostoljubje in sprejemanje tujcev sta že od davnih časov znamenje ljubezni 

in spoštovanja dostojanstva vsakega človeka. Zato si želimo, da bi bilo v 

primeru številnejših migracij v našo državo za vse begunce (in njihove družine) 

tako tiste, ki bodo zaprosili azil ,kot tiste, ki bodo odšli v druge države, primerno 

poskrbljeno, vključno z versko oskrbo. Ob tem izražamo podporo vsem 

državnim ustanovam, civilni zaščiti, humanitarnim organizacijam in prostovolj-

cem, ki se pripravljajo na morebitni sprejem beguncev in migrantov. 

V primeru večjega števila beguncev lahko njihova namestitev v naši državi 

prebudi številna mnenja, odzive in stališča. Menimo, da je potrebno na vsa 

vprašanja, tudi na vprašanja o naši lastni varnosti, odgovarjati objektivno, 

odkrito in pošteno. Z besedami papeža Frančiška »Ne smemo se utruditi v 

naših prizadevanjih za obsežnejši odgovor na evropski in mednarodni ravni« 

(18. 4. 2015), vlado pozivamo, da prispeva svoj delež k skupnemu in 

celovitejšemu evropskemu reševanju vzrokov za begunsko tragedijo in 

solidarnost na področju financiranja humanitarnih akcij. Sprejemanje beguncev 

nujno kliče k premisleku o tem, kako lahko Evropska unija in NATO pripomoreta 

k vzpostavitvi miru in ureditvi razmer v tamkajšnjih državah in s tem k 

zmanjšanju begunskih migracij v Evropo, saj možnosti niso neomejene. 

Begunska kriza je tudi za našo državo priložnost, da premislimo tragične 

posledice trgovine z orožjem, premalo premišljenih vojaških posegov zahodnih 

držav, nepravičnih ekonomskih politik, revščine in korupcije, ki v ozadju 

poganjajo vojaške spopade in državljanske vojne. Obenem pa je to priložnost, 

da izrazimo zahtevo po bolj odločnem ukrepanju proti vsem, ki kujejo dobiček 

na račun beguncev. [...] 

Pri tem pa ne moremo mimo dejstva, da so na Bližnjem vzhodu, v Egiptu in v 

mnogih drugih državah kristjani posebna tarča verskega fanatizma in 

nestrpnosti in da gre za poskuse odkritega iztrebljanja krščanske navzočnosti 

na teh območjih, torej za nedvomen genocid. V Komisiji Pravičnost in mir se 

zavzemamo za to, da nudimo pomoč vsem beguncem, v prvi vrsti pa tistim, ki 

so žrtve verske, kulturne in etnične nestrpnosti. 



 

Zlata maša gospoda Rojca 
 

 

 

 

 

 

 

 

V soboto, 4. julija 2015, je častni kanonik Anton Rojc, v naši cerkvi obhajal 

zlato mašo. Ob tej priložnosti se nas je zbralo kar nekaj duhovnikov iz naše 

dekanije in drugih, vernikov v cerkvi, pa tudi ministrantov ni manjkalo.  

Naj ga Gospod še naprej podpira, da nas bo krepil s svojim oznanjevanjem 

in bil v spovednici na voljo vsem, ki iščejo odpuščanje grehov. 



 

Družina – v središču Cerkve 
 

 

 

 

 

 

 

 

Piknik zakonske skupine 
 

Molitev papeža Frančiška za sinodo 
 

»Jezus, Marija in Jožef,v vas zremo lepoto resnične ljubezni, 

na vas se z zaupanjem obračamo. 

Sveta nazareška Družina, 

stôri, da bodo tudi naše družine 

prostor občestva in dvorane molitve, 

pristne šole evangelija 

in majhne domače Cerkve. 

Sveta nazareška Družina, 

da ne bi v družinah nikoli več doživljali 

nasilja, zapiranja vase in razdeljenosti. 

Kdor koli je bil ranjen ali pohujšan, 

naj bo kmalu potolažen in ozdravljen. 

Sveta nazareška Družina, 

naj prihodnja škofovska sinoda prebudi v vseh zavest 

o svetem in nedotakljivem značaju družine, 

o njeni lepoti v Božjem načrtu. 

Jezus, Marija in Jožef, 

prisluhnite in uslišite našo ponižno prošnjo. Amen.« 



 

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 september 2015 

 

  2. 9. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta; 

  3. 9. prvi četrtek, pri večerni maši in po njej molitev za duhovne poklice; 

  4. 9. prvi petek, obhajilo bolnikov na domu; vsi povabljeni k spovedi in 

obhajilu; 

  7. 9. ponedeljek, začetek verouka; 

  8. 9. torek, praznik rojstvo Device Marije, svete maše ob 10.00 in 18.00; 

12. 9. sobota, molitveni dan za duhovne poklice na Brezjah, maša ob 10.30; 

13. 9. nedelja, nabirka za Škofove zavode; 

19. 9. sobota, Stična mladih 2015; od 9.00 do 18.00; 

20. 9. nedelja, ob 9.00 maša ob začetku veroučnega leta; blagoslov otrok in 

staršev; nabirka za potrebe verouka; 

- ob 14.15 binkoštna dvorana: molitev z Marijo; 

- nedelja svetniških kandidatov ljubljanske metropolije: Sv. Vid nad 

Cerknico (Strle), ob 15.00 molitvena ura, sveta maša ob 16.00; 

27. 9. Slomškova nedelja in ekumenski dan. 

 
 
 

 

Božji služabnik Anton Strle 
 

 

 

 

V nedeljo, 20. septembra, bomo obhajali nedeljo 

svetniških kandidatov. Tokrat bo v ospredju naš 

Anton Strle, zato bo slovesnost v njegovi rojstni 

župniji Sv. Vid nad Cerknico. Zbrali se bomo ob 

15.00, ko bo molitvena ura, ob 16.00 pa bo  soma-

ševanje vodil nadškof Stanislav Zore. 

Za to priložnost je župnija sv. Vida izdaja knjižico, 

za katero je postulator p. Andrej Pirš napisal krajši 

življenjepis Antona Strleta, ki mu je dodal nekaj 

pričevanj (na naslovnici je potret, ki ga je naslikal 

akademski slikar Tomaž Perko).  

Knjižica nam bo lahko res pomagala globlje 

spoznati tega moža, ki je bil razborite narave, a je z 

odločno voljo in z Božjo pomočjo je dosegel svetost. 

Priporočajmo se mu, da jo bomo dosegli tudi mi ... 
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