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Da bi mir zavladal v vseh srcih ...

Mati, kaj lahko storim za mir v
svetu? Pojdi domov in ljubi svojo
družino (mati Terezija iz Kalkute).
Vsi govorijo o miru, ampak ne
moreš graditi miru, če gojiš v sebi
jezo ali sovraštvo (dalajlama).
Vi, ki verujete! Bodite iskrene priče
pred Alahom po pravičnosti. Naj vas
ne zapelje v nepravičnost sovraštvo
do določenega ljudstva. Bodite
pravični: pravičnost je skladna s
pobožnostjo. Bojte se Alaha. Alah
dobro ve, kaj delate (Koran 5:8).

Kakor ne morete pogasiti ognja z
ognjem ali posušiti vode z vodo, tako
ne morete odpraviti nasilja z nasiljem
(Lev N. Tolstoj).
»Oko za oko …« in ves svet bo slep
(Mahatma Gandi).
Vračanje sovraštva s sovraštvom
množi sovraštvo, dodaja globljo temo
v noč že brez zvezd. Tema ne more
pregnati teme: samo luč lahko to
stori. Sovraštvo ne more pregnati
sovraštva: samo ljubezen lahko to
stori (Martin Luther King).
Sovražiti se moraš naučiti. Če se
ljudje lahko naučijo sovražiti, jih lahko
učimo tudi ljubiti (Nelson Mandela).
Frančišek Asiški nas vabi: Delajte
za mir! Vendar ni pravega miru brez
resnice! Ne more biti resničnega
miru, če je vsak mera samega sebe,
če lahko vsakdo zahteva vedno in
samo svojo pravico, ne da bi skrbel
hkrati za korist drugih, vseh, začenši
z naravo, ki povezuje vsako človeško
bitje na naši zemlji (papež Frančišek).

Kronika za leto 2015
Vsako leto je zanimivo pogledati,
tudi to, kako se gibljejo številke, saj je
za vsako številko nekdo – duša, ki jo
Gospod neizmerno ljubi in je prejela
en ali drugi zakrament.
Krsti – Lani je bilo pri nas krščenih
5 otrok, trije dečki in dve deklici. Trije
otroci so iz cerkvenega zakona, eden
je nezakonski in eden iz zunajzakonske skupnosti.
Vedno sem zelo vesel, ko se kakšen par tudi po daljšem času odloči:
»Svojo zvezo bi rada uredila tudi pred
Bogom.«
Poroke – Pri nas lani ni bilo
nobene poroke.
To je spodbuda, da še več molimo
za mlade, da bodo začutili, da so za
vsako svoje dejanje, posebno za tako
pomembno, kot je skupno življenje,
odgovorni pred Bogom in da bodo za
vse nekoč dajali odgovor.
Pogrebi – Cerkveno smo pokopali
10 faranov, štiri moške in šest žensk:
štirje so bili prevideni (pomeni, da so
prejeli zakramente: spoved, obhajilo
in maziljenje), dva sta redno hodila k
zakramentom, štirje pa so bili neprevideni.
Zelo sem vesel, ko pride kdo od
domačih prijaviti pogreb in mi pove:
»Smo poklicali bolniškega duhovnika,
mama je prejela vse zakramente.«
V lanskem letu so se poslovili:
Ingrid MARINIČ,roj. Polgar, Glinška
15, Judita SENICA, roj. Makarovič,
Dom Lipa, Toronto, Marija LAVRENČIČ, roj. Muznik, Prešernova cesta 1,
Jože ŠPENKO, Oražnova 10, Jože MIKLAVČIČ, Postojnska 25, Danica PAVŠER, roj. Logar, Veselova 13, Drago
COTMAN, Oslavijska 5, s. Agnes

ŠTRUKELJ, Ul. Josipine Turnograjske
8, Marjan LABERNIK, Rimska cesta
10, in Jožefa Marija HRIBERŠEK,
Soteska 10.
Obhajila – V letu 2015 smo pri
nas razdelili 21.800 obhajil.
Zelo moramo paziti, da Jezusa v
evharistiji prejemamo čim bolje pripravljeni.
Verouk – K verouku hodi letos 22
otrok: šest jih je v 2. razredu, pet v 4.
razredu, sedem v 6. razredu, trije pa
so prejeli zakrament svete birme.
Čeprav je otrok malo, pa so skupine zelo prijetne in nekateri hodijo radi
k nam k verouku prav zato, ker se
lahko posvetimo vsakemu.
Družinski zbor – Posebnost naše
župnije je družinski zbor, v katerem
pojejo skupaj otroci in starši. Prazniki
so zato globlje doživeti.
Župnijski svet – Spomladi smo
predlagali nove člane župnijskega
sveta, zato se je precej pomladil in je
na sejah bolj živahno.
Zakonska skupina – Vsak mesec
se z veseljem srečamo na domu enega ali drugega od petih parov. Lani se
je rodil dvajseti otrok, tako da nam ni
dolgčas ne na srečanjih ne na duhovni obnovi spomladi v Velesovem, ki
počasi postaja tradicionalna.
Župnijska karitas – Potrebe ljudi,
ki stanujejo na področju naše župnije,
so vedno večje, vendar moramo, žal,
mnogim povedati, da nimamo možnosti, da bi jim pomagali.
Je pa spodbudno, da so se nekateri, ki smo jim včasih pomagali,
postavili na svoje noge in ne potrebujejo več naše pomoči. Tako lahko pomagamo še drugim.

Decembrska praznovanja
Adventna delavnica – Tudi letos
smo se v soboto pred prvo adventno
nedeljo zbrali v zgornji učilnici in
pripravljali adventne venčke, s tem
pa tudi naše duše na Jezusov prihod.
Kakor vsako leto so otroci s s.
Boženo za Miklavža pripravili igrico,
da bi vsem prenesli, kaj je bistvo miklavževanja. Zbirali smo tudi darove
za obdarovanje potrebnih.
V božični devetdnevnici nas je
letos spremljala sv. Favstina Kowalska: kako je ona odpirala svoje srce
Jezusu, da je mogel po njej storiti
čudovite reči: vsemu svetu razodeti
bogastvo svojega usmiljenja. V letošnjem letu usmiljenja, Božjega in človeškega, nam bo lahko pomagala globlje uresničiti to, kar nam je predlagal
papež Frančišek.
Božič - Na sveti večer se nas je

spet zbralo veliko, skoraj polna cerkev: prisluhnili smo božični zgodbi, ki
so jo pripravili odrasli in otroci, in se
ob petju družinskega zbora veselili Jezusovega rojstva – ne samo pred dva
tisoč leti, ampak danes med nami.
Deseta maša je bila zelo lepo obiskana, sodelovali smo z ljudskim petjem.
Pred polnočnico smo letos imeli
poseben program: sodelovali so zbor,
solistke, umetnik na kitari in lutnji ter
bralka. To nas je uvedlo v skrivnost
Božjega rojstva, ki jo je še posebej
poudaril glasbeni del maše. Zvečer pa
se nam je, kakor že prejšnja leta, pridružil zdravniški orkester Camerata
medica, ki je prispeval prav poseben
delež k slovesnemu praznovanju. Naj nas zavest, da nas Jezus spremlja vsak trenutek, krepi vse leto.

Koledar za januar 2016
Januar – mesec verskega tiska
1. 1. petek, slovesni praznik Marija, sveta Božja Mati; svete maše kakor ob
nedeljah, ob 17.25 rožni venec za mir;
6. 1. sreda, slovesni praznik Gospodovo razglašenje – sveti trije Kralji, sveta
maša dopoldne ob 10.00; otroci bodo k večerni maši prinesli adventne
prihranke za revne otroke, če jih še niso na božič;
- po večerni maši seja župnijskega sveta;
13. 1. sreda, po dopoldanski maši “čajanka” s s. Judito za starejše;
- ob 19.30 koncert Sakralnega abonmaja: Vokalna akademija “Jurij
Slatkonja” iz Novega mesta bo pod vodstvom Aleša Makovca izvajala
skladbe domačih in tujih avtorjev;
16. 1. sobota, 15.00 do 18.00 dan odrtih vrat pri uršulinkah za vse ...;
17. 1. tretja nedelja, ob 14.15 binkoštna dvorana;
18. – 25. 1., ekumenska molitvena osmina za edinost kristjanov;
21. 1. četrtek, ekumensko srečanje s predstavniki različnih krščanskih Cerkva;
27. 1. sreda, slovesni praznik sv. Angele Merici, ustanoviteljice uršulink,
dopoldne sveta maša ob 10.00, celodnevno češčenje;
- po dopoldanski maši “čajanka” s s. Judito za starejše;
30. 1. sobota, duhovna obnova za vso župnijo.
31. 1. nedelja Svetega pisma.

Duhovna obnova
19. marca 1966 je ljubljanski
nadškof Jožef Pogačnik ustanovil župnijo Ljubljana – Sv. Trojica. V soboto,
9. aprila letos, dopoldne bomo to
obletnico obhajali in se Bogu zahvaljevali skupaj z našim nadškofom Stanislavom Zoretom.
V soboto, 30. januarja, pa bomo
imeli v župniji duhovno obnovo. Z njo
želimo poglobiti zavest, da smo v
župniji ena sama družina.

Začeli bomo ob 9.15 z rožnim vencem pred Najsvetejšim, pri dopoldanski maši bo nagovor za starejše, po
njej pa srečanje prav tako za starejše.
Popoldne ob 16.00 se bo pričel
program za družine z otroki, potem bo
adoracija v cerkvi, sveta maša za
družine, po maši pa bo imel p. Miran
Špelič v dvorani razmišljanje o Sveti
Trojici.
Računajmo na 30. januar ...

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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