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 NAŠE OBČESTVO 
 

Praznovali smo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. marca 2016 je minilo 50 let, odkar je nadškof Jožef Pogačnik s precej 

zvitosti in modrosti v “nunski” cerkvi ustanovil župnijo. Zlati jubilej naše 

župnije smo od začetka letošnjega pastoralnega leta zaznamovali že z več 

dogodki (dobrodelna akcija v tednu Karitas, duhovna obnova v januarju, 

slavnostni koncert v okviru Sakralnega abonmaja), slavja pa so svoj vrhunec 

dosegla v soboto, 9. aprila 2016, ko smo, zbrani ob nadškofu Stanislavu 

Zoretu, z duhovniki naše dekanije, sestrami uršulinkami in številnimi župljani 

ter ostalimi verniki obhajali zahvalno sveto mašo.  

Dandanašnji se marsikdo niti ne zaveda več, v kakšnih časih in razmerah 

je prišlo do usta-

novitve župnije. 

Na to nas je 

spomnil uvod iz 

dekreta o usta-

novitvi, pogled 

na življenje žup-

nije, ki je sledil, 

pa nas je spod-

budil k premisle-

ku o časih in 

skušnjavah, s ka-

terimi živimo 

danes. Sledila  je  



dveurna zahvala s petjem, branjem, molitvijo, darovanjem ... In sodelova-

njem prav vseh generacij. 

Ta sobota je bila res posebna. Ne le zato, ker je sveto mašo daroval 

nadškof, ker je bil prezbiterij poln duhovnikov, ker se je na koru trlo pevcev 



in inštrumentalistov, ker je bila cerkev polna kot že dolgo ne. Posebna je 

bila, ker je bilo čutiti veliko zahvalo, zahvalo za vse dobro, kar je v teh 50 

letih izšlo iz župnije, zahvalo vsem, ki so v teh letih z molitvijo in 

pastoralnim delom skrbeli za duhovno rast župnijskega občestva, zahvalo 

vsem, ki so bili ali so še del tega občestva. Čutila se je povezanost med nami 

in povezanost z Bogom. Naj bo tako še vsaj naslednjih 50 let! 

Po sveti maši smo se v velikem številu zbrali na pogostitvi v samostanski 

dvorani in v sproščenem druženju obujali spomine ali delali načrte za 

prihodnost. Prav kmalu pa bo že naslednja priložnost za duhovno rast in 

gradnjo občestva – naše župnijsko romanje v Brescio konec junija. Kdor še 

okleva, ali bi se prijavil, vabljen, da to stori.                           Andreja Šarlah 

Slike in zvočni posnetek si lahko ogledate na spletu: http://zupnija-lj-sv-trojica.rkc.si/ 



 

Biserna obletnica zaobljub s. Leopoldine 
 

 

 

 

 

 

 

V soboto, 23. aprila, je v samo-

stanski kapeli obhajala 60. obletnico 

zaobljub s. Leopoldina. Njeno Bogu 

predano življenje je lahko spobuda 

tudi za nas. 
 

Rodila se je leta 1927 v Dolenji 

Trebuši, kjer je odraščala skupaj s 

starši, dvema bratoma in sestro. 

Zaradi vojne je po končanem osmem 

razredu italijanske šole ostala doma 

in pomagala staršem na kmetiji. 

Rada je hodila k sv. maši, večerni-

cam, rožnemu vencu, majski pobož-

nosti … Bila je tudi članica Marijine 

družbe. 

Njen klic v posvečeno življenje se 

je zgodil na polju, sredi grmenja nem-

ških letal. Misel, koliko ljudi bo umrlo 

nepripravljenih, jo je pretresla in v 

njej se je prebudila svetloba in želja: 

»Hočem postati redovnica, živeti po 

Svetem pismu in biti vsak dan pripra-

vljena na smrt.« 

Od te notranje odločitve pa do 

vstopa v samostan je preteklo kar ne-

kaj let, saj ni poznala sester, ker so 

bile izgnane, pa tudi oče je njeni poti 

močno nasprotoval. Toda sčasoma so 

vse ovire odpadle in leta 

1953 sta oče in brat zapre-

gla konja in jo skupaj s po-

trebno balo pripeljala v Škof-

jo Loko, kjer je začela kandi-

daturo. Postulat, noviciat in 

tri leta juvenata je preživela v 

Varaždinu na Hrvaškem, na-

to pa se je vrnila v Škofjo 

Loko, kjer je predvsem obde-

lovala polje. Ko so pri Sve-

tem Duhu začeli obnavljati 

Ajmanov grad, so jo skupaj s 

s. Julijano poslali k Svetemu Duhu, da 

sta bili z delavci, nato pa se je za tri 

leta spet vrnila v Škofjo Loko. Pot jo je 

potem za eno leto vodila v Rovinj, kjer 

je s kuhanjem in pospravljanjem na-

domestila s. Amalijo. Zatem pa je pri-

šla prošnja iz Rima, da bi potrebo-vali 

pomoč. Takratna provincialna pred-

stojnica s. Rafaela Vurnik ji je rekla: 

»Ti bi bila najbolj primerna za Rim, ker 

že znaš italijansko.« In s. Leopoldina 

je odgovorila: »Če je Božja volja, ni-

sem nič proti.« In je šla in služila v 

mednarodni skupnosti generalata z 

raznovrstnimi praktičnimi deli celih 

43 let in se tako kot dobra, zanes-

ljiva, hitra, uslužna in ponižna redov-

nica zapisala v srca mnogih uršulink 

po vsem svetu. Leta 2010 se je vrnila 

v Slovenijo in postala članica ljubljan-

ske skupnosti. 

Njene moči pešajo, a njeno srce je 

vedno bolj pri Gospodu; iz njenih 

besed in njenih oči vedno sijejo sre-

ča, veselje, hvaležnost in zadovolj-

stvo.                                       s. Božena 
 

 

 

 

 

Z njo in vsemi sestrami se veseli 

tudi vsa naša župnijska skupnost. 



 

Teden družine 2016 
 

 

 

 

Letos v Cerkvi na Slovenskem 

obhajamo teden družine v času 

priprave na binkoštni praznik, 

od 9. do 15. maja 2016. K tej 

spremembi je naše škofe nago-

vorilo ujemanje dosedanjega 

termina tedna družine (od 

praznika sv. Jožefa do praznika 

Gospodovega oznanjenja Mariji) 

z velikonočnimi prazniki. Ti so imeli seveda prednost. Hkrati pa letos prideta na 

isti dan binkoštni praznik in svetovni dan družine, to je 15. maj. 

Geslo letošnjega tedna je Družina – tukaj je usmiljenje doma; s tem želijo 

organizatorji poudariti pomen družine: da je družina prvi kraj, kjer obdarjeni z 

darovi Svetega Duha živimo telesna in duhovna dela usmiljenja. Pridite, da 

bomo vsak dan skupaj molili! 

 

Pet prvih sobot 
 

 

 

V soboto, 7. maja, bomo obhajali peto prvo 
soboto na fatimski način. Ni nas bilo veliko pri tej 
pobožnosti, a molili smo za vse v župniji in za vse 
druge.  

Tokrat se bomo v cerkvi zbrali ob 9.00, ob 10.00 
pa bo sveta maša. Na to soboto v maju se bomo 
ponovno izročili Jezusovemu in Marijinemu Srcu zato, 
da bi Bog kraljeval najprej v vsakem od nas, potem 
pa zato, da bi ga znali prinašati kakor Marija vsem, ki 
jih srečujemo. Celotna škofija pa se bo Jezusu in 
Mariji posvetila v nedeljo, 10. julija, pri nadškofovi 
maši v stolnici. Takrat bomo imeli priložnost, da ob 
fatimski Mariji Romarici poglobimo svojo vero. 

 

Šmarnice 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letošnjem letu usmiljenja smo v naši župniji za 
šmarnično branje izbrali pripovedi o p. Piju iz 
Pietrelcine: Pater, ki je videl Jezusa. Napeto branje o 
dogodkih iz življenja tega izrednega redovnika, ki še 
danes kliče mnoge verne in manj verne z vsega sveta, 
da ob njem najdejo nov odnos do Jezusa, ki je bil 
njegova edina ljubezen, bo tudi nam prineslo novih luči 
za življenje.  



 

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 maj 2016 

 

  1. 5. nedelja, tudi praznik Jožefa Delavca, začetek šmarnic o p. Piju; 

  2. 5. ponedeljek, ob 15.00 zahvalna maša za 50 let zaobljub s. Karmen 

Ocepek; somaševanje bo vodil nadškof Alojz Uran; 

- trije prošnji dnevi pred vnebohodom; 

  4. 5. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta; 

  5. 5. četrtek, slovesni praznik Gospodov vnebohod, maši ob 10.00 in 18.00; 

  6. 5. prvi petek, obhajanje bolnikov in starejših po domovih; 

- začetek binkoštne devetdnevnice; 

  7. 4. sobota, ob 9.00 prvosobotna pobožnost po fatimsko, izročitev 

Jezusovemu in Marijinemu Srcu, ob 10.00 sveta maša; 

  9. 5. ponedeljek, dan Evrope, ob 18.00 maša za duhovno prenovo Evrope; 

11. 5. sreda, po dopoldanski maši ob 10.00 srečanje starejših; 

15. 5. binkošti, ob 9.00 prvo sveto obhajilo; 

ob 14.15 binkoštna dvorana: molitev z Marijo;  

22. 5. nedelja, slovesni praznik Svete Trojice, župnijsko žegnanje,  

- pri vseh mašah bo nabirka za socialno zavarovanje duhovnikov; 

25. 5. sreda, po dopoldanski maši ob 10.00 srečanje starejših; 

- ob 19.30 pa bo v okviru Sakralnega abonmaja letni koncert Deškega 

zbora Schellenburg; 

26. 5. četrtek, slovesni in zapovedani praznik sv. Rešnjega telesa in krvi, sveta 

maša dopoldne ob 10.00, po večerni maši češčenje-procesija po cerkvi: 

otroci prinesejo rožice v košaricah, da jih bodo potresali pred Jezusom; 

  5. 6. nedelja, ob 9.00 župnijski dan in razdelitev spričeval. 
 
 

 

Koncert 
 

 

 

 

 

 

Deški zbor Schel-

lenburg, ki ga vo-

di s. Božena Kut-

nar, bo imel letos 

letni koncert v na-

ši cerkvi v sredo, 

25. maja, ob 

19.30. Vabljeni ... 
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