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Dragi prijatelji naše cerkve in župnije! 

Za človeka pomeni srečati Abrahama že 

dokaj pomemben dogodek. Takrat začne 

globlje razmišljati o svojem življenju, se 

ozirati v preteklost in delati načrte za 

prihodnost. 

Za župnijo pa petdeset let ni tako dolga 

doba, a navdaja nas spoštljivost, če pomisli-

mo, koliko stvari se je v teh petdesetih letih 

zgodilo: koliko je bilo dejanj ljubezni, koliko 

je bilo prizadevanja za dobro in koliko 

preizkušenj smo morali prestati tisti, ki smo v 

župniji ... Potem vidimo, da je obletnica ne 

samo pozlačena, ampak res zlata.  

V teh petdesetih letih se je v krstnem 

studencu v naši cerkvi prerodilo 758 otrok in 

prejelo Božje življenje. Pred oltar je stopilo 

342 parov in si za večno obljubilo zvestobo. 

V nebeško domovino pa smo pospremili 

1314 naših faranov. Ti zdaj molijo za nas, da 

bi tudi mi dosegli življenje, ki ga nekateri že 

uživajo v polnosti, drugi pa se očiščujejo v vicah in prosijo za našo pomoč.  

In kakšne misli nas navdajajo, ko gledamo v prihodnost? 



 

Če bi gledali samo statistične 

podatke, bi bile te misli lahko črno-

glede. A zavedamo se, da Božje kra-

ljestvo ni odvisno samo od nas, ka-

kor nas včasih obide skušnjava. Smo 

pod okriljem Svete Trojice in iz nje 

pritekajo vedno reke milosti in na-

pajajo vsakega posameznika in ce-

lotno skupnost.  

Že dolgo časa je, kar sem na 

Brezjah v samostanu srečal starejšo 

redovnico, s. Hedviko. Zaradi sta-

rosti ni mogla več hoditi, a njene oči 

so razodevale, da je to stanje spre-

jela in skuša narediti, kar ji je v takih 

okoliščinah mogoče. Oči in govorica 

so razodevale neverjetno mladost-

nost in igrivost. Redno je brala 

časopise in drugim sestram, ki niso 

imele toliko časa, podčrtala članke, 

ki naj bi jih prebrale.  

Potem sem jo vprašal: »S. Hed-

vika, kako, da ste tako dobre volje?« 

Tedaj me je pogledala s svojimi 

včasih tudi nagajivimi očmi in pribi-

la: »Pred nami je svetla prihodnost 

...« 

Tudi mi lahko v zaupanju v Bož-

jo previdnost rečemo tako. Naše 

prepričanje počiva na vseh dobrih 

ljudeh, ki se redno shajamo v naši 

cerkvi pri bogoslužju in v različnih 

skupinah. Naj omenim samo tri. 

Velika podpora in opora v življe-

nju naše župnije so sestre uršulinke s 

sedanjo predstojnico s. Boženo 

Kutnar na čelu. Brez njih naša cerkev 

ne bi bila to, kar je. 

Potem smo gotovo veseli mladih 

družin, ki se pri nas počutijo doma 

in v življenju župnije živahno sode-

lujejo. Njihovi otroci rastejo in z 

veseljem prihajajo k nam. 

Ves ta čas pa je bila naša cerkev 

znana tudi po skrbi za lepo petje in 

drugo glasbo. Tudi danes se, vsaj za 

praznike in ob koncertih, pokaže, 

kako veliko vlogo ima cerkvena 

glasba v bogoslužju, saj nas pripelje 

prav v naročje Svete Trojice. 

In kaj si želim? Da bi bilo obha-

janje zlatega jubileja naše župnije 

velika spodbuda za vse nas, da bi se 

še globlje zavedeli lepote življenja v 

skupnosti, ki jo skupaj snujemo: 

»Kjer sta namreč dva ali so trije zbra-

ni v mojem imenu, tam sem jaz 

sredi med njimi.« 

To je moja največja in skoraj bi 

rekel edina želja vsem, 

 

 

Pogled na življenje župnije (uvodne besede pri jubilejni maši) 
 

 

 

 

 

 

 

Več kot 300 let vztrajne molitve, 

dela, vere in ljubezni dinamične 

skupnosti uršulink, dobrodelnost in 

vizionarstvo plemiča Jakoba Schellen-

burga in njegove žene Ane Katarine in 

zvitost ter modrost škofa Jožefa 

Pogačnika so pripravili prostor za 

rojstvo župnije Svete Trojice, 19. mar-

ca 1966. 

Že ime župnije kaže na misijonar-

sko poslanstvo: razodevati troedinega 

Boga in biti znamenje njegovega 

usmiljenja sredi vrveža sveta in so-

žitja najbolj ranjenih posameznikov 



 

ter zahtevnega izobraženega meščan-

skega prebivalstva. 
 

 

 

 

 

 

 

Tako so v teh petdesetih letih 

Boga Očeta, njegovo modrost in na-

klonjenost razodevali duhovniki, kate-

rih svetost in zvestobo pooseblja Bož-

ji služabnik Anton Strle, edinstveni 

pridigar in globoko usmiljen spoved-

nik, ki je zdaj v postopku beatifikacije; 

sestre, ki so skrbele za izobrazbo in 

zdravo odraščanje deklet ter zdaj skr-

bijo za študentke v študentskem do-

mu, in pogumni laiki, ki so v zahtev-

nih časih upali kritično razmišljati in s 

predavanji in izobraževanji v župniji 

odpirati vrata resnici. Vse to pionirsko 

delo duhovno izziva nas 

odrasle, ko se sprehaja-

mo mimo cerkve v trikot-

niku med gimnazijo Jožeta 

Plečnika, Srednjo admini-

strativno šolo in Vegovo 

gimnazijo, da predano 

skrbimo za lastno mo-

drost in pogumno ustvar-

jamo bolj prijazen svet za 

odraščajočo mladino. 

Na Boga Sina, ki je pre-

magal vse skušnjave, nas 

usmerja zvonik župnijske 

cerkve. Ta se dviga nad 

simbole treh skušnjav, 

skušnjavo pohlepa, ki jo predstavlja 

naša največja banka, skušnjavo 

porabništva, ki jo simbolizira Maxi-

market, in skušnjavo politične moči, 

ki jo predstavlja Slovenski par-

lament. Z delom z brezdomci, s 

tenkočutno skrbjo za otroke v vrtcu, z 

ljubeznijo do mladine in podporo dru-

žinam zvonik osmišljajo sestre vzgoj-

iteljice in katehistinje, voditeljice 

skupin in študentskega doma, župnik 

Dragan Adam, župnijska Karitas, 

župnijski pastoralni svet in vsako 

srečanje, izlet, duhovna obnova, misi-

jon, sveta maša, obredje in gostoljub-

nost župnijskih prostorov. 

Sveti Duh pa postane otipljiv v 

neskončni kreativnosti umetniškega 

ustvarjanja. V srcu trikotnika med 

Slovensko filharmonijo, Opero in Dra-

mo odmeva glasba, enako mogočna, 

kot izjemne Goršičeve orgle, ki 

kraljujejo v akustično in arhitekton-

sko edinstvenem prostoru cerkve. Iz 

njih pod spretnimi prsti različnih 

organistov še zdaj odmevata ljubezen 

in vera virtuoza Primoža Ramovša. 

Milina glasov neštevilnih solistov in 

zborov, čistost tonov orke-

strov in solistov, ki so se 

spoštljivo zapisali v zidove 

naše cerkve, pa spominjajo 

na vrednost Lepote in vrača-

jo duhovno globino vsemu 

umetniškemu ustvarjanju 

tega trikotnika. 
 

 

 

 

 

 

 

Duhovno resnico župnije 

“pri uršulinkah” najlepše 

povzema mogočna, pretan-

jena in umetniško dovršena 

glasba, ki jo je sedanja 

mlada predstojnica uršulink 

s. Božena Kutnar napisala 

na verze že pokojne s. Kriste Povirk. V 

tej pesmi tudi najmanjša gesta, ki je 

bila v župniji narejena z ljubeznijo, 

dobi večen pomen. Naj nas nasled-

njih petdeset let vodijo njene 

naslovne besede: 

 

»Z BOŽJIM POGLEDOM V SRCU 

SVETA LJUBIMO ČLOVEKA V MOČI 

DUHA!« 

Katarina K. Erzar 



 

POVEZOVALCI ŽUPNIJSKE SKUPNOSTI 
 

 

 

 

 

19. marca je minilo 50 let, odkar je bila ustanovljena naša župnija. Nastala 
je ne toliko iz pastoralnih razlogov, ampak zato, da bi bila rešena cerkev. 
Župnija je začela iz nič, ni imela nobenih prostorov (sestre uršulinke so imele 
samo cerkev), pisarna pa je bila osem let kar v zakristiji, učilnica pa poleg nje. 
Tudi pastoralno je bilo treba zastaviti skoraj od začetka. Za to sta si prizadevala 
predvsem prva dva župnika Jože Košir in Matija Ham. 

 
JOŽE KOŠIR 
Prvi župnik Jože Košir (1966–1973) je stanoval 

doma na Vegovi ulici in prihajal vsak dan k Sveti 
Trojici. 

Bil je profesor verouka na III. državni gimnaziji za 
Bežigradom, sodeloval je pri listu Oznanilo 
(predhodnik današnje Družine) in pomagal po raznih 
župnijah. Urejal je knjižnico na Teološki fakulteti v 
Ljubljani, od leta 1958 pa je bil rektor uršulinske 
cerkve: 19. marca 1966 je bil imenovan za prvega 
župnika (ustanovno listino smo objavili v prejšnji 
številki). 

Službo je kljub bolezni sprejel pod pogojem, da 
mu bodo v pisarni in pri verouku pomagale sestre uršulinke. 

Bil je odličen govornik, razgledan človek in cenjen spovednik. Uredil je tudi 
najnujnejše stvari na gospodarskem področju: centralno ogrevanje, nova okna 
(ta so nadomestila poškodovana prejšnja, barvna). 

Župnik Košir je zastavil tudi solidno pastoralno delo; imel je redne stike z 
ljudmi v pisarni, v spovednici, skrbel je za lepo bogoslužje in katehezo od 
predšolskih otrok do študentov. 

 

MATIJA HAM 
 
Pod njegovim prvim nasled-

nikom (1973–1989) se je nadal-
jevala obnova cerkve: postavljen  
je bil nov oltar k ljudstvu po 
načrtu arhitekta Toneta Bitenca, 
leta 1974 je bilo urejeno žup-
nišče, kasneje pa obnovljena cer-
kvena streha, streha na župnišču 
in celotna električna napeljava. 
Cerkev je bila znotraj prebeljena, 
pozlačen tabernakelj, vzidana 
nova okna na cerkvenem koru in 
obnovljeno cerkveno pročelje. 



 

Predvsem pa se je župnija pod 
njegovim vodstvom pastoralno zelo 
razživela: doživela je več temeljitejših 
duhovnih obnov, misijon, sveto leto, 
ljubljanski misijon.  

Leta 1978 se je začel v naši cerkvi 
redno moliti rožni venec pred 
vsakdanjo večerno mašo. Vsako prvo 
nedeljo v mesecu pa je bilo češčenje 
sv. Rešnjega telesa. Pri pastoralnem 
delu je zvesto pomagala uršulinka že 
pokojna s. Ireneja Rabič. 

Leta 1980 je župnik Matija Ham 
začel izdajati župnijski list Naše 
občestvo. Nekateri ga imate shranje-
nega doma in je še danes veliko bo-
gastvo, iz katerega lahko črpamo 
spodbude za duhovno rast. 

Iz prve številke samo odlomek, ki 
pojasnjuje, zakaj ime Naše občestvo: 
»“Kakor Bog ni ustvaril ljudi, da bi 

živeli posamič, temveč da bi združe-
vali v družbeno enoto, tako je tudi 
hotel ljudi posvečevati in zveličati ne 
posamič ali brez vsakršne medse-
bojne zveze, temveč jih je hotel 
narediti za ljudstvo, ki ga bo v resnici 
priznavalo in mu sveto služilo” 
(Pastoralna konstitucija o Cerkvi v 
sedanjem svetu 2. vatikanskega 
koncila). Po Božji milosti smo tudi mi 
poklicani, da kot posamezniki, pa 
vendar v občestvu uresničujemo 
skrivnost hoje za Kristusom. /.../ V 
življenju župnije, ki je Cerkev v 
malem, morajo najti svoje mesto vse 
različne življenjske skupnosti, župnijo 
morajo oblikovati in ji dajati življenjski 
zagon.«  

Čudovit program! Samo molimo 
lahko, da bi bile vse naše župnije 
polne tega zagona. 

 

 

 

 

 

 
MARIJAN PEKLAJ 
 
Eno leto (1989–1990) je bil povezovalec življenja v župniji Sv. Trojice prof. 

dr. Marijan Peklaj, hkrati pa je bil predavatelj za svetopisemski študij na 
Teološki fakulteti v Ljubljani.  

Za krščansko življenje v župniji je skrbel tudi z izdajanjem Našega občestva 
in v prvi številki zapisal: »Tudi novi župnik bi rad s 
tem listom nagovarjal vse, ki ste kakor koli 
povezani z župnijo Sv. Trojice in njeno cerkvijo, 
torej ne samo krščene prebivalce zakoličenega 
ozemlja župnije. Naj bo Pavlov pozdrav tudi moj: 
“Milost vam in mir od Boga, našega Očeta, in 
Gospoda Jezusa Kristusa!”« 

Pod njegovim vodstvom se je okrepila sveto-
pisemska skupina, ki se je srečevala na prve pet-
ke. Uredili so tudi marsikatero materialno zadevo: 
obnovili so cerkvene klopi, zakristijsko omaro in še 
marsikaj. A sam pravi, da so mu zaradi prenapor-
nega dela na dveh področjih predlagali, naj se 
odpove župniji in pastoralnemu delu med tednom. 
Leta 1990 se je to res zgodilo in v župnijo je prišel 
njegov naslednik, sedanji župnik. 



 

DRAGAN ADAM 
 
Ko je leta 1990 prišel v župnijo Ljubljana – 

Sv. Trojica, mu je bila glavna želja (kakor je 
vsem duhovnikom ...), da bi gradil občestvo 
Cerkve, da bi ljudje postajali vedno bolj eno 
srce in ena duša.  

V Našem občestvu je zapisal svoj 
“program”, kako to doseči: »Župnija temelji, 
tako so poudarili tudi na sinodi v Rimu, na 
štirih stebrih. Prvi je Božja beseda, poslušanje 
te besede in življenje po njej. Drugi steber je 
bratska skupnost, tretji evharistija, četrti pa 
molitev, združenje z Bogom. Vesel sem, da si 
za vse to v župniji že prizadevamo ...« 

Pri uresničevanju tega programa so vsa ta leta veliko pomagale sestre, 
posebno sedanja predstojnica s. Božena Kutnar. 

Da bi pomagali vsem potrebnim, so v župniji že na začetku devetdesetih let 
ustanovili Karitas. Člani in članice te skupine so si najprej prizadevali pomagati 
ljudem po domovih. Koliko je bilo obiskov potrebnih, včasih zapuščenih 
starejših ljudi, ki so jih sorodniki zanemarili, po daljšem “gretju” z nesebično 
ljubeznijo pa so se odprli oni sami in tudi njihovi domači! 

Drugo področje za člane in članice Karitas pa so bili brezdomci. Veliko je 
ljudi – in pretresljive so njihove zgodbe –, ki so bili popolnoma izgubljeni, po 
mnogih srečanjih, ko so doživeli ljubezen, pa so našli moč, da so se šli zdravit 
za alkoholno odvisnost in so začeli novo življenje.  

Seveda je bila tudi njegova velika želja, da bi gradil občestvo Cerkve: pri 
otrocih, mladini in odraslih. Več let so bili posebno doživetje za mnoge tečaji za 
katehumene. Tisti, ki so bili prej daleč od vere, so odkrili Božjo ljubezen in ji še 
danes ostajajo zvesti. 

Dokler je bila cerkev bolj dostopna z osebnimi prevoznimi sredstvi, so se v 
župnijskih prostorih srečevale skupine Marijinega dela in s tem tudi v župniji 
dvigale “duhovno temperaturo”. 

Tudi na gospodarskem področju 
so v času njegovega župnikovanja 
uredili več stvari. Največ je za ob-
novo prispevalo Ministrstvo za kul-
turo (cerkev je namreč spomenik 
državnega pomena), potem pa 
verniki in sestre uršulinke. Obnovili 
so cerkveno steno v atriju, oltarje v 
cerkvi, glavni oltar, slike v glavnem 
oltarju in v cerkveni ladji, cerkveno 
streho in streho na zvoniku. 



 

IVAN ŠTRUS 
Šest let je v uršulinski cerkvi ob 10. uri 

maševal tudi duhovnik Ivan Štrus, ki je samega 
sebe imenoval “Adlešički”. Poslovil se je 24. 
oktobra leta 1981.  

Njegovo duhovniško življenje je bilo res 
bogato. Bil je dober, skromen duhovnik, poln 
optimizma, katerega nista mogla uničiti ne 
starost ne bolezen. Dobro voljo je ohranil tudi v 
zadnjih štirinajstih dneh svojega življenja, ko 
ga je prizadel srčni infarkt. Še v umiranju, ko je 
vidno hiral, je ostajal stari gospod Štrus enak, 
vedno pripravljen kaj veselega povedati in 
stalno zmanjševati pomen in težo trpljenja v 
svojem življenju. 

 
BOGUMIL ŠKERLAVAJ 
 
Leta 1984 je župnik Matija Ham v župnijo 

povabil upokojenega duhovnika Bogumila 
Škerlavaja, ki je dotlej pomagal na Brezovici. Z 
veseljem se je odzval, saj je bilo v mestu 
poskrbljeno za mnoge stvari bolje kakor na deželi. 
In Ljubljane je bil navajen, saj so se starši iz rod-
nega Krškega preselili v prestolnico Slovenije. 

Njegovo glavno delo je bilo maševanje in spove-
dovanje. Obiskovalci dopoldanske maše so bili zelo 
veseli njegovih pridig in so želeli, da bi jih izdal v 
knjigi, a se za to ni odločil. Posebno rad pa se je 
udeleževal raznih slovesnosti, saj je ob lepem bogo-

služju vedno začutil Božjo bližino.  

Pri svojem delovanju je zmeraj gledal, kako bi širil Božje kraljestvo. Vedno je 

ljudi, ki jih je srečal, prvi ogovoril. Vse, otroke, stare, mlade, verne in tiste, ki so 

začeli kazati veri hrbet. Pogovor je rad naobrnil tako, da je zlasti preproste ljudi 

spravil v dobro voljo. Bil je resnično goreč duhovnik, tudi v pokoju vedno 

velikodušno pripravljen pomagati, če je le mogel. 

Vedno je gledal na druge. Kar mu je ostalo od pokojnine, je vedno dal v 

dobre namene, za nove cerkve ali tudi za kaj drugega. Zelo se je zanimal za 

vse, kar se je dogajalo okoli njega, v družbi, in želel, da bi bilo vse kar najboljše.  

Nekoč je zapisal: »Delo na župniji zahteva celega človeka. Verniki dobro 

čutijo, ali je duhovnik z dušo in s srcem v poklicu in pastoralnem delu. Koliko 

sem to uresničil, bo sodil Gospod, ki me je poklical.« 
Tudi v svoji bolezni in onemoglosti je bil vdan v Božjo voljo in je svoje 

trpljenje daroval za Cerkev in mnoge druge potrebe. 



 

ANTON ROJC 
 

Sedanji duhovni pomočnik 

Anton Rojc je prišel v našo župnijo 

pred desetimi leti, septembra 

2006. Trideset let je bil župnik pri 

Sv. Križu v Ljubljani in je v tem 

času vodil zidavo mogočne cerkve 

Vseh svetih. Eno leto je bil pri 

sestrah v Mali Loki, nato pa pet let 

v Beogradu, odgovoren za sodelo-

vanje s pravoslavnimi in drugimi 

verskimi skupnostmi. 

Vse življenje ga je privlačila Jezusova želja: »Da bi bili vsi eno ...«, in jo je želel 

uresničevati na vseh področjih, posebno v dialogu med kristjani.  

Več kot petdeset let je njegovo življenje prepleteno z delom za ekumenizem, 

to je z delom za edinost kristjanov. Pri sedemnajstih letih si je začel dopisovati 

z nekim Nemcem svoje starosti, ki je bil evangeličan. Ko se je pri dopisovanju z 

njim učil nemškega jezika, se je seznanil tudi z nekoliko drugačno vero – 

protestantizmom.  

Prav v istem času se je seznanil tudi s pravoslavnimi kristjani. V Beogradu je 

imel dva sorodnika misijonarja, ki sta ga vpeljala v življenje pravoslavnih. V 

Ljubljani je bil dolga leta prijatelj tedanjega pravoslavnega župnika, paroha 

Aleksandra Šimića. Skupaj z bogoslovci so organizirali in šli na obisk k 

pravoslavnim bogoslovcem v Beogradu. To je bilo leta 1964. Do danes te 

obiske vsako leto izmenjavajo bogoslovci teoloških visokih šol s področja 

nekdanje Jugoslavije. Bilo je veliko lepih in koristnih srečanj, spoznavanja dveh 

krščanskih Cerkva. Uresničuje se Jezusova molitev za edinost. 

V naši župniji ljudje radi pri njem prejemajo zakrament svete spovedi in 

prisluhnejo njegovim tehtnim besedam pri nedeljskih in delavniških mašah. 

Iz bogatih izkušenj kaplana in župnika pa se je rodila njegova misel o župniji 

kot občestvu: »Župnija je občestvo, imejmo radi to občestvo. Za prijateljstvo, 

pravijo, je treba tudi kaj žrtvovati. Zakramenti nas povezujejo s Kristusom in 

med seboj. Cerkev je naš drugi dom.« 

 
BOŽJI SLUŽABNIK ANTON STRLE 
 

Najgloblji duhovni pečat v župniji pa je gotovo pustil Božji služabnik Anton 

Strle. Zanj se je namreč začel postopek za beatifikacijo. Velikokrat smo že za 

časa njegovega življenja izrekli ali slišali besede: »Strle je pa res svetnik ...« Za 

vsako ceno je želel spolniti voljo svojega Očeta. 

Ob ustanovitvi župnije Ljubljana – Sv. Trojica leta 1966 je bil Strle imenovan 

za duhovnega pomočnika v tej cerkvi. Že januarja 1965 pa je bil dodeljen za 



 

pomoč župniku Jožetu Koširju pri spovedovanju. To službo je nadvse vestno, 

lahko rečemo sveto, opravljal vsa leta do smrti, 37 let! ... 

Bil je namreč izreden in zato zelo iskan spovednik. Vsa ta leta je prihajal 

dvakrat dnevno k Sv. Trojici, zvečer samo zaradi spovedovanja. Imel je množico 

rednih spovedancev, ki ga še sedaj zelo pogrešajo. Mnogi pravijo: »Spoved pri 

prof. Strletu je pomenila doživeti košček nebes ...« – 

»Pri prof. Strletu odkriješ veličino zakramenta spovedi 

– ponovno vzpostavljenega polnega odnosa z 

Bogom.« – »Znal je globoko prisluhniti in z nasveti je 

vedno zadel v polno ter osvetlil korak, ki ga je bilo 

potrebno narediti, zato njegova spovednica ni bila 

nikoli prazna.« Podobno je bilo pri njegovih mašah, saj 

je bil res do konca potopljen v Boga. 

Božji služabnik Anton Strle je imel tudi nežno ljube-

zen do ljudi. Živel je izredno dosledno evangeljsko 

uboštvo. Materialno ubog, zase ni potreboval skoraj 

ničesar, ampak je vse razdajal, njegova zunanjost je 

bila skromna, do kraja je izkoristil svoj čas med molitvijo in delom, predvsem 

pa je bil v srcu nenavezan, notranje svoboden pred vsemi zemeljskimi dobrina-

mi. Živel je v zavesti svoje lastne majhnosti pred Bogom, v ostri zavesti svoje 

grešnosti. V oporoki leta 1988 je napisal: »Naj reče kdo karkoli, sam moram 

reči kakor cestninar: “Bog, bodi milostljiv meni ubogemu grešniku.” V zadnjem 

času sem moral do dna izkusiti svojo ničevost pred Bogom in pred ljudmi.«  

Še na zadnjo, misijonsko nedeljo, na dan pred svojim rojstvom za nebesa, je 

Strle pridigal z navdušeno apostolsko gorečnostjo:  

»Danes je misijonsko delo strašno važno, saj snuje edinost z Bogom in med 

nami. Zato moramo biti v Cerkvi zelo zavzeti za edinost. Sv. Terezija Velika je 

ustanovila reformirani samostan v Avili in rekla: “Če bi se redovnice ne 

razumele med seboj, je bolje, da bi samostanov sploh ne bilo.” Če se kristjani 

prepiramo med seboj, propadamo.  

Edini pa moremo biti le v Kristusovi resnici. A resnica je vedno združena tudi 
z voljo po ljubezni. K razodevanju božje pričujočnosti največ prispeva bratska 
ljubezen vernikov, ki si skupaj prizadevajo za isti cilj.« 

 

 

 

 

 

 

Ljubljanski nadškof, sedaj kardinal Franc Rode, je na pogrebu med drugim 

tudi dejal: »Živel je v zavesti svoje grešnosti pred Bogom kot vsi svetniki. Ste 

opazili? Ves čas se izogibamo besedi svetnik, pa se ne moremo popolnoma 

izogniti, ker je resnica. Danes pokopavamo svetnika. 

Dragi gospod profesor, /.../ med nami ste bili priča Njegovega absolutnega 

prvenstva, priča Njega, ki od nas terja vse, preden se nam daje v polnosti 

svojega bogastva. Hvala Vam za Vaše junaško neustrašnost pred oblastmi tega 

sveta. Hvala za Vašo zvestobo, ki je mnoge potrjevala v veri in jim kazala pot k 

Bogu. Sedaj ste tam, kjer je naša domovina, v večnem objemu z Gospodom, ki 

je bil Vaša izključna ljubezen.« 



 

Sestre uršulinke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Župniji Ljubljana – Sv. Trojica poseben pečat dajejo sestre uršulinke, ki so 
že za ustanovitev župnije odstopile cerkev Sv. Trojice, kasneje pa tudi župnijske 
prostore. Ves čas so tudi materialno podpirale delovanje župnijske skupnosti, 
tako da smo s skupnimi močmi lahko uredili veliko stvari. Posebno v zadnjem 
času so našle možnost, da so na novo uredile centralno ogrevanje v cerkvi ter 
streho in nova okna v župnišču. Za to smo jim resnično hvaležni. 
 

 

 

 

 

Seveda pa je njihov glavni prispevek na pastoralnem področju.  
Naj najprej omenim skrb za cerkev. Vsa ta leta so skrbele za čiščenje in 

krašenje. Nihče tu na zemlji ne bo mogel prešteti, koliko ur so za to porabile, 
vsaka minuta pa je zapisana v knjigi življenja vsake sestre. 

V zakristiji in cerkvi sta bili nerazdružni tovarišici s. 
Davorina Muha in s. Lurška Žagar. Skupaj sta načrtovali 
najprej čiščenje, potem pa krašenje, skupaj sta skrbeli za 
vrt, na katerem sta gojili rože, da z nabavo cvetja skoraj ni 
bilo stroškov. Ljudje so vedno govorili: »Kako imate pri vas 
lepo okrašeno cerkev!«  

Tudi sedaj, ko s. Davorina že gleda svojega Ženina, je s. 
Lurška z mlajšimi pomočnicami nepogrešljiva v cerkvi pri bogoslužju in skrbi za 
varnost, kadar je cerkev odprta. 

Drugo področje njihovega delovanja pa je katehetsko in 
glasbeno. Starši so radi pošiljali otroke k verouku v našo 
župnijo prav zato, ker so bile sestre katehistinje na tem 
področju vedno zelo izobražene in so verouk učile z veliko 
ljubeznijo. Mnogi se še zdaj z veseljem spominjajo s. Ireneje 
Rabič, ki je vzgojila cele rodove mladih. Znala jih je navdušiti 
za raznovrstno sodelovanje v župniji in tudi pri bogoslužju. Vsa ta leta se je pri 
poučevanju verouka zvrstilo veliko sester in tako je tudi danes. 

In tretje področje – glasbeno. Najprej skrb za ljudsko petje. 
Veseli smo, da sestre vsak dan z igranjem sodelujejo pri maši 
in nam tako pomagajo globlje doživljati Jezusovo in našo 
daritev.  

Nekatere sestre so dosegle visoko glasbeno izobrazbo in so 
prav z njo skušale nagovarjati poslušalce. Med njimi je pokojna 
s. Cecilija Kobal, virtuozinja na orglah, ki je bila prepoznavna s 
svojimi koncerti in spremljanjem zborov. 

Sestre so vedno sodelovale tudi pri župnijskem zboru, s. Marjeta Korbun ga 
je tudi vodila. V zadnjih letih ga spet vodi s. Božena Kutnar. Pevci začutijo, kdo 
ima karizmo muzikalnosti in mu z veseljem sledijo.  

S. Boženi, ki ima tudi akademsko glasbeno izobrazbo, pa se je posrečilo še 
nekaj posebnega: začela je prirejati koncerte sakralne glasbe, da bi se 
poslušalci tudi s pomočjo tega umetniškega izraza dotaknili večne Lepote. 



 

Sklep 
 

 

 

 

 

 

Mislim, da cela knjiga ne bi mogla našteti vseh milosti, ki so jih in smo jih 

prejeli v župniji, ki obhaja petdesetletnico. Morda bo še priložnost, da jih bomo 

natančneje opisali. 

Milost za našo župnijo so bili in so vsi duhovniki in sestre, ki so si v njej 

prizadevali za rast Božjega kraljestva. Njihova dela so 

zapisana v nebesih. 

Milost za našo župnijo – pa ne samo za našo – je bil 

akademik prof. Primož Ramovš. S kakšno ljubeznijo in 

predanostjo je orglal pri nas pri dveh mašah, ob desetih 

in zvečer. Nekoč mi je rekel: »Danes bom pa igral pri 

devetih mašah.« Nepozabne so njegove improvizacije, 

posebno “potres” na veliko soboto.  

Milost za našo župnijo so bile in so binkoštne dvorane, v katerih marsikdo 

reši kakšno svojo življenjsko težavo, ko se približa Marijinemu brezmadežnemu 

Srcu. Milost za našo župnijo je vsak človek, ki moli. 

Milost za našo župnijo so misijoni, na katerih smo se vsi, duhovniki in 

verniki, približali Bogu in ga vzeli bolj zares v svoje življenje.  

Milost so vsi otroci, ki so hodili in hodijo k nam k verouku in so pri nas prejeli 

prvo sveto obhajilo in zakrament svete birme.  

Milost so bili, ki so se udeleževali srečanj v župniji, se zbirali okoli 

študentskega duhovnika Rudija Koncilija, krepili svojo vero in rasli v občestvu. 

Posebno so jih oblikovala romanja v Taizé. 

Milost za našo župnijo so vsakdanje maše, ki nas potapljajo v Božje 

življenje, da smo sposobni biti priče Vstalega.  

Milost za našo župnijo so družine, ki so se zbirale in se zbirajo pri bogoslužju 

in po skupinah. Zakonci in njihovi otroci rastejo kot novi ljudje, ki bodo v družbo 

prinesli nekaj 

novega. 

Milost je vsak 

pevec, ki s svo-

jim glasom slavi 

Stvarnika in z 

njim lepša naše 

bogoslužje. 
 

 

 

 

 

 

Milost je 

vsak, ki se čuti 

živ kamenček v 

naši župniji in 

želi posnemati 

zgled Svete Tro-

jice. 



 

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/. 
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Koledar za april 2016 

 

  1. 4. prvi petek, obhajanje bolnikov in starejših po domovih; 

  2. 4. sobota, ob 9.15 prvosobotna pobožnost po fatimsko, ob 10.00 maša; 

  3. 4. nedelja Božjega usmiljenja; 

  9. 4. sobota, ob 16.00 maša za učitelje in vzgojitelje na Brezjah; 

13. 4. sreda, po dopoldanski maši ob 10.00 srečanje starejših; 

13. 4. sreda, koncert Sakralnega abonmaja: zbor Vox Carniola Jesenice bo pod 

vodstvom zborovodkinje Eve Jelenc Drozg pel pesmi tujih in naših 

avtorjev; 

17. 4. nedelja, ob 14.15 binkoštna dvorana; 

23. 4. sobota, zahvalna maša za 60 let redovnih zaobljub s. Leopoldine 

Podgornik; 

24. 4. nedelja, nabirka za Ukrajino. 
 
 

 

Dogodka 
 

 

 

Nabirka za Ukrajino – Papež 

Frančišek je na nedeljo Božjega 

usmiljenja vse kristjane po svetu na 

spomnil na dramo tistih, ki trpijo 

posledice nasilja v Ukrajini, in jih 

povabil: »Za ta namen bo v nedeljo, 

24. aprila 2016, po vseh katoliških 

cerkvah v Evropi posebna nabirka. 

Vabim vernike, da se pridružijo tej 

papeževi pobudi z velikodušnim 

prispevkom. To dejanje dejavne 

ljubezni želi poleg tega, da lajša 

materialno trpljenje, izraziti mojo 

osebno bližino in solidarnost, kakor 

tudi vse Cerkve do Ukrajine. Živo si 

želim, da bo to pripomoglo brez 

kakršnega odlašanja k pospeševanju 

miru ter spoštovanju pravice v tej 

tako preizkušeni deželi.« 

 

Koncert – V sredo, 13. aprila 2016, 

bo ob 19.30 v naši cerkvi sedmi 

koncert Sakralnega abonmaja: zbor 

Vox Carniola Jesenice bo pod 

vodstvom Eve Jelenc Drozg pel 

velikonočne pesmi H. Sattnerja, J. G. 

Rheinbergerja, Ch. Stanforda, O. 

Gibbonsa, A. Mava in S. Premrla. 

PETDESET LET ŽUPNIJE LJUBLJANA – SV. TROJICA 

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

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

somaševanje vodil nadškof Stanislav Zore; 
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