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 NAŠE OBČESTVO 
 

Iz kronike 
 

 

 

 

 

 

Na praznik sv. Jožefa, 19. marca 1966, je bila ustanovljena župnija 

Ljubljana – Sv. Trojica. Več o zgodovini bo v naslednji številki Našega občestva, 

ki bo izšla pred slovesnim praznovanjem 50-letnice, ko bo med nami nadškof 

Stanislav Zore.. Tokrat zapis iz župnijske kronike (slika je seveda novejša ...). 

 

19. marec 1966. Pri sv. maši ob 18h je g. nadškof dr. Jožef Pogačnik v naši 

cerkvi ustanovil župnijo. To je 16. ljubljanska župnija. G. nadškof je prišel v 

spremstvu kanonikov prof. Glinška, dr. Fajdige in dr. Merlaka. Navzoč je bil tudi 

nadškofov tajnik g. Vrhunc, frančiškanski provincial p. Marijan Valenčak in 

župnik župnije Marijinega oznanjenja p. Benjamin Tomšič. Trnovski župnik prof. 

Fric in jezuitski provincial p. Miha Žužek, ki sta bila tudi povabljena, nista mogla 

priti k slovesnosti. 

Med sv. mašo je dr. Merlak prebral ustanovno listino, kjer je g. nadškof 

razložil potrebo po novi župniji. Kratko je orisal dotedanjo zgodovino  uršulinske 



 

cerkve ter okoliščine in razloge, zakaj 

na ozemlju župnije Marijinega ozna-

njenja nastaja nova župnija. K njej je 

dodeljen del trnovske župnije.  

Za župnika je imenovan dotedanji 

rektor uršulinske cerkve prof. Jože 

Košir. Pomočnika je dobil v dr. 

Strletu, ki je že leto dni pomagal v 

naši cerkvi.  

Ljudi je bilo zelo veliko. Cerkev so 

napolnili prav do obhajilne mize. 

Ganljivo je bilo videti, kako jih je v 

slovesnem sprevodu novi g. župnik 

povabil, naj se pomaknejo bliže k 

oltarju in je vsa čreda drla za njim. 

V nagovoru je g. nadškof nove 

farane spodbudil k farni zavesti in jim 

zlasti priporočil živo evharistično 

življenje. 

Na koru so pevke spremljale 

mašno bogoslužje ob spretnem in 

umetniškem izvajanju na orglah 

našega dolgoletnega prijatelja in 

zavednega farana prof. Primoža 

Ramovša, ki je g. župniku za novo 

faro prinesel 100.000 din. /.../ 

Po slovesnosti v cerkvi so bili 

gostje povabljeni k večerji. Poprej je 

g. nadškof pozdravil zbrane redovnice 

v notranji zakristiji v navzočnosti 

novega župnika in njihovega doteda-

njega spirituala prof. Koširja. K 

slovesnosti je prišla iz Mekinj pred-

nica s. Imakulata Leben in provin-

cialna predstojnica uršulink m. Kata-

rina Pirc iz Škofje Loke. G. nadškof je 

vprašal hišno predstojnico-vikarico m. 

Bernadeto Ogrizek, kdo bo nova 

župnijska katehistinja. Rekla je, da bo 

to s. Ireneja Rabič, ki je pri naši cerkvi 

že doslej več let poučevala verouk in 

tudi sicer sodelovala v cerkvenem 

življenju. G. nadškof je pol zares pol v 

šali dejal: »Da, ona bo pa za pomož-

nega kaplana.« /...) 

Zapisala s. Ireneja Rabič 

 

Bodi dober, delaj dobro! 
 

 

 

 

 

 

 

Za sveto leto usmiljenja je papež 

Frančišek mlade in vse nas 

spodbudil: »Živo hrepenim, da bi 

krščansko ljudstvo ob tem jubileju 

premišljevalo o telesnih in duhovnih 

delih usmiljenja. Tako se bo prebudila 

naša vest, ki je pogosto dremava 

pred dramo revščine. Tako bomo 

vedno bolj vstopali v srce evangelija, 

kjer so ubogi privilegiranci Božjega 

usmiljenja. Jezusovo oznanilo nam 

prikaže ta dela usmiljenja, da bi lahko 

razumeli, ali živimo kot njegovi učenci 

ali ne. Odkrijmo znova dela telesnega 

usmiljenja: lačne nasititi, žejne 

napojiti, nage obleči, popotnike spre-

jemati, bolnike obiskovati, jetnike 

reševati, mrliče pokopavati. In ne 

pozabimo na dela duhovnega 

usmiljenja: dvomljivcem svetovati, 

zmotne učiti, grešnike svariti, 

žalostne tolažiti, žalivcem odpustiti, 



 

nadležne prenašati, za žive in mrtve 

Boga prositi.« 

Gospod, ves se želim spremeniti v 

tvoje usmiljenje. Pomagaj mi, da bi 

bile moje oči, moj sluh, moj jezik, 

moje roke, noge in srce . vse zate, 

Jezus, v mojem bratu ali sestri. 

Gospod, pomagaj mi ... 

 

Če se ozremo v preteklo leto, je 

prav, da omenimo številne stiske 

družin, posameznikov, starejših, 

zasvojenih, ki smo jim lahko pomagali 

z darovi, ki ste jih namenili v ta 

namen. Ozreti pa se moramo tudi na 

družine vseh župljanov, ki v župniji 

prinašajo veselje, pomoč, sočutje in 

vračajo dostojanstvo sočloveku, v 

katerem vidijo Božjo podobo. Človek 

je namreč neločljivo povezan z 

Bogom, je nekdo in ne nekaj. 

Iz izkušenj življenja se bogatimo in 

to bogastvo z drugimi delimo. 

Skozi vse leto smo zbrali od vas 

dobrotnikov 3.384,00 evrov. Večji del 

tega zneska smo porabili za plačilo 

elektrike, stanovanja, hrane v šolah 

in vrtcih in še nekaj manjših izdatkov 

je bilo. Za letošnje leto pa je ostalo 

424,00 evrov.  

Dragi prijatelji, hvala za pomoč in 

Bog povrni!                                 Ana N. 

 

Duhovna obnova 
 

 

 

 

 

V soboto, 3. januarja, smo v naši župniji pripravili duhovno obnovo, da bi se 
tudi naše duše uglasile na praznovanje 50. obletnice župnije.  

Nisem vedel, ali se boste farani odzvali, zato me je kar malo skrbelo. A bilo 
je lepo. Ni se nas zbralo prav veliko, a tisti, ki smo bili, smo doživeli nekaj 
lepega.  

Dopoldne je bil z nami Miro Šlibar, dolgoletni bolniški župnik, 
zdaj pa voditelj Medškofijskega odbora za pastoralo zdravja, 
hkrati pa oskrbuje Zavod za rehabilitacijo – Sočo. 

Že pri maši je njegova topla beseda o usmiljenju nagovorila 
vse starejše, ki ste bili navzoči. Nekateri ste se posebej 
razveselili možnosti, da ste prejeli zakrament svetega 
maziljenja. Vedno bolj se utrjuje prepričanje: ta zakrament ni za 

tiste, ki bodo umrli, ampak za bolne, da bi ozdraveli. Zato se ga ljudje vedno 
manj bojijo, ampak se razveselijo, da ga lahko prejmejo. 

Posebno prisrčno pa je bilo srečanje v manjši skupini po maši v učilnici. 
Razvil se je sproščen pogovor z vprašanji in odgovori in s pričevanji, kako sami 
prenašamo težave in jih darujemo. Kar še bi se pogovarjali, a je moral naš gost 
naprej zaradi drugih obveznosti. 

Popoldne je bil naš gost stolni župnik Jože Plut. Zbrale so se 
družine z otroki. Najprej je sproščeno in zanimivo spregovoril 
vsem, staršem in otrokom, potem pa smo se razdelili: starši 
ste bili z njim, otroke pa so sprejele sestre in se z njimi 
pogovarjale o Božjem in človeškem usmiljenju. Kako so otroci 
preživeli dan duhovne obnove, si preberite na koncu. Tam je 
tudi kakšna njihova risba. 



 

Pogovor s starši je bil sproščen in iskriv. Zanimivo je bilo tudi, ko je župnik 
Jože poslušal predstavitve staršev, ki so bili navzoči. Govorili so, koliko otrok je 
v družini, pa jih je kar nekaj odgovorilo: »Tudi pri nas imamo štiri otroke.« 
Poudarek je bil na graditvi medsebojnih odnosov v zakonu. 

Pred mašo smo šli vsi v cerkev in pred Jezusom prosili za blagoslov našim 
družinam. Pri maši pa nam je župnik Jože Plut spregovoril o ljubezni: tudi o tem, 
kako je nenadoma razumel globino ljubezni, o kateri govori apostol Pavel v 
Pismu Korinčanom. 

Starši ste bili s srečanjem zelo zadovoljni. Odmev: »Vesela sem, da sem v 

času duhovne obnove, ki je bil namenjen za nas starše, prejela toliko lepih 

misli o ljubezni, o nuji pogovora v družini in nazadnje o spravi. Vsem nam v 

današnjem času “primanjkuje časa”, ki bi ga kvalitetno porabili za vzgojo, 

pogovor, druženje – igro ... z najbližjimi. Srečanja na tak način me “stresejo”, 

da obrnem svojo “ladjo” v pravo smer. Táko, ki ima dodano vrednost, 

vrednoto!« 

Po večerni maši pa nas je vse navdušil p. Miran 

Špelič, ko nam je razkrival, kako so cerkveni očetje in 

celotna Cerkev odkrivali resnico o Sveti Trojici. Kar še in 

še bi ga poslušali ... 

 

In zdaj še otroci ... So zelo konkretni. 
 
»Ko sem bila do nekoga usmiljena ... 

Nekega dne, ko sem bila v šoli in sem 
imela veliko dela, me je sošolka prosila, 
če ji lahko pomagam pri delu. Bilo mi je 

težko, a sem ji vseeno pomagala in na koncu sva bili obedve veseli.«(R. Č.) 
»Usmiljenje ... Ko sem bila 

usmiljena, sem bratu prinesla 
čaj. Ko sem bila usmiljena, sem 
prijateljici pomagala, ko je imela 
zvit gleženj. Usmiljena sem bila 
takrat, ko sem babici pomagala 
zložiti perilo. Usmiljena sem bila 
takrat, ko sem bratu pomagala 
nesti torbo.« (L. L.) 

 
 
 
 
 
 
 



 

Velika noč 2016 
 

 

 

20. 3. cvetna nedelja, blagoslov butar in zelenja; 

- ob 14.15 binkoštna dvorana: molitev z Marijo; 

24. 3. 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;  

25. 3. 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; 

nabirka za potrebe Svete dežele, 

26. 3. 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 blagoslov 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 (vse tri dni poje župnijski zbor); 

27. 3. velikonočna nedelja, maše ob 9.00, 10.30 in 18.00,  

 - ob 15.00 protipotresna pobožnost v cerkvi sv. Jožefa; 

28. 3. velikonočni ponedeljek, sv. maše ob 10.00 in 18.00, 

 
 



 

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 marec 2016 

 

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

  4. 3. petek, ob 19.00 ekumensko bogoslužje svetovnega molitvenega dne 

žensk; po molitvi srečanje ob prigrizku; 

  5. 3. sobota, ob 9.15 prvosobotna pobožnost po fatimsko, ob 10.00 maša; 

  9. 3. sreda, po dopoldanski maši ob 10.00 srečanje starejših; 

13.–19. 3. misijon na Radiu Ognjišče, vodijo ga papeški pridigar p. Raniero 

Cantalamessa in slovenski kapucini; 

14. 3., ponedeljek, ob 18.00 obletna maša za Chiaro Lubich, ustanoviteljico 

Marijinega dela; 

23. 3. sreda, po dopoldanski maši ob 10.00 srečanje starejših; 

 
 
 

 

 
 

Dogodka 
 

 

 

V petek, 4. marca, bo ob 19.00 v naši 

cerkvi ekumensko bogoslužje – 

svetovni dan molitve žensk. Vsako 

leto se zberejo ženske iz različnih 

krščanskih skupnosti, seveda pa 

pridemo zraven tudi moški, da skupaj 

molimo za mir in druge potrebe. Letos 

so snov za molitev pripravile ženske 

iz Kube. Vabljeni, saj je molitev tako 

potrebna ... 

V petek, 18. marca, vas vse vabimo 

na posebno praznovanje, v sklopu 

Sakralnega abonmaja in v počastitev 

50. obletnice naše župnije. Baročni 

orkester in zbor s solisti Akademije za 

glasbo v Ljubljani bodo pod vodstvom 

znanega dirigenta prof. Marka 

Vatovca izvedli mogočen Pasijon po 

Janezu znanega skladatelja Johanna 

Sebastiana Bacha. Vabljeni! 

PETDESET LET ŽUPNIJE LJUBLJANA – SV. TROJICA 

10. 3. četrtek, začetek devetdnevnice pred praznikom sv. Jožefa;  

18. 3. petek, ob 19.30 koncert v počastitev 50-letnice župnije v okviru 

Sakralnega abonmaja: Baročni orkester in zbor s solisti Akademije za 

glasbo bo pod vodstvom Marka Vatovca izvedel mogočno delo 

Johanna Sebastiana Bacha Pasijon po Janezu; 

19. 3. sobota, slovesni praznik sv. Jožefa: župnija dopolni 50 let obstoja; 

  6. 4. sreda, začetek tridnevnice pred obhajanjem 50. obletnice; 

  9. 4. sobota, slovesno praznovanje 50-letnice župnije: ob 10.00 

somaševanje, ki ga bo vodil nadškof Stanislav Zore. 
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