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 NAŠE OBČESTVO 
 

Marija Romarica pri nas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bližamo se stoletnici fatimskih dogodkov. Nanjo 

nas je med drugimi opozoril tudi zaslužni papež 

Benedikt XVI., ko je ob obisku Fatime v maju 2010 

izjavil: »Naj sedem let, ki nas loči od stoletnice 

prikazovanj naše Gospe, pomaga do zmage njenega 

brezmadežnega Srca.« 

Devica Marija se je v Fatimi na Portugalskem trem 

pastirčkom, Luciji, Jacinti in Frančišku, prikazovala od 13. 

maja do 13. oktobra 1917. Marijin klic k pokori in molitvi 

rožnega venca je vedno znova aktualen. Mnogi romajo k 

Mariji v Fatimo in tam molijo. Fatimsko svetišče pa kip 

Marije Romarice pošilja tudi po svetu. Slovenijo je že 

obiskal leta 1997 in 2008. 

Letos pa je ponovno med nami, od 13. maja do 13. 

oktobra. Gotovo smo že slišali in brali, kako se ljudje 

po mnogih župnijah zgrinjajo v cerkev in molijo ter 

prosijo za vse milosti, ki so nam potrebne.  

V naši dekaniji, v kateri je sedem ozemeljskih župnij, bomo ob Mariji 

Romarici lahko molili od 8. do 11. julija, od petka do ponedeljka.  

Prav naši cerkvi pa bomo imeli priložnost se z njo srečati v soboto, 9. julija. 

Iz Bežigrada jo pripeljejo ob 10.30, po naši maši. Potem pa bomo imeli dve uri 

časa za osebno in skupno molitev. Ob 12.30 pa jo bomo izročili trnovski župniji. 

Glavna slovesnost pa bo v nedeljo ob 16.00, ko bo nadškof Stanislav Zore 

celotno našo nadškofijo posvetil Jezusovemu in Marijinemu Srcu.  



 

Zahvala s. Boženi za dvaindvajset let služenja 
 

 

 

 

 

 

Bog ima za vsakega človeka od 

vekomaj načrt: kdaj se bo rodil, 

kakšne milosti bo prejemal v življenju, 

kje bo živel in vse drugo.  

Pred dvaindvajsetimi leti je prišla v 

našo župnijo s. Božena Kutnar. Poleg 

življenja v svoji skupnosti sester, ki je 

za redovnico na prvem mestu, je 

počasi začela stopati tudi v življenje 

župnije: osnovnošolski verouk, mladi, 

župnijski svet, glasbeno področje in 

še marsikaj. 

Posvetila se je študiju glasbe in je 

zato vedno bolj tudi v župniji prevze-

mala skrb za glasbeno področje. 

Najprej je ponovno zaživel otroški 

zbor, ko pa je starejši mešani zbor 

zaradi pomanjkanja mlajših glasov 

prenehal delovati, je njena iznaj-

dljivost našla novo možnost – pro-

jektni zbor: mladi, zakonci in drugi se 

dobijo za praznike in res kvalitetno 

zapojejo.  

Nekaj posebnega je tudi družinski 

zbor, v katerega so vključeni otroci in 

starši ter sodeluje vsako nedeljo pri 

družinski maši. Najbrž takšnih zborov 

po naših župnijah ni veliko.  

Tudi Deški zbor Schellenburg, v 

katerem sodeluje nekaj fantov iz na-

še župnije, je prvi tak zbor v Sloveniji. 

Posebno težo na glasbenem in 

duhovnem področju pa ima Sakralni 

abonma. S. Božena je želela in želi s 

pomočjo glasbe ljudem, ki se udele-

žujejo koncertov, pomagati tudi s 

pomočjo glasbe globlje doživljati 

Boga. 

Za kaj se kot župnik osebno za-

hvaljujem s. Boženi? Za vse, kar je 

naredila za župnijsko občestvo, za 

vse napore, ki jih je vložila. 

Njen prispevek je bil še toliko bolj 

dragocen, ker zna dobro načrtovati 

delo, ki ga sprejme, in vidi, kaj je v 

danem trenutku bistveno. 

Predvsem pa sem ji hvaležen za 

to, da je znala med vsemi ljudmi 

graditi odnose prijateljstva, medse-

bojnega sodelovanja, skratka, nadna-

ravne odnose. To je gotovo največji 

dar, ki ga je prejela in z njim služi 

vsem. 

Draga s. 

Božena, naj ti 

Gospod obilno 

povrne vse u-

re, ki si jih 

darovala za 

našo skup-

nost, da je živa 

in je v njej ču-

titi delovanje 

Njega med na-

mi.  

Župnik 

Dragan 



 

Pogovor s. s. Boženo 
 

Zakaj je po toliko letih, ko se 

človek navadi ljudi in se ljudje 

navadijo njega, treba iti v drugo 

skupnost?  

Tudi sama sem si v zadnjem času 

večkrat v srcu že postavila to vpra-

šanje in nanj tudi odgovorila. V skup-

nosti v Ljubljani, pa tudi v župniji Sv. 

Trojice, mi je lepo, počutim se kot do-

ma, tudi na glasbenem področju so 

se nekatere stvari ravno dobro posta-

vile in razcvetele. Ker pa sem bila 

zadnjih šest let v skupnosti pred-

stojnica, je pri nas navada, da po 

končanem mandatu odidemo dru-

gam, da lahko nova predstojnica in z 

njo skupnost začnejo novo obdobje 

skupnega življenja. Razlog za moj 

odhod v drugo skupnost je predvsem 

v tem. Tako da je ta korak konkreten 

pokazatelj, da živim po redovnih 

zaobljubah. Če bi se sama odločala in 

izbirala, bi verjetno še ostala tu, tako 

pa je ta korak dejanje pokorščine 

Bogu. 

 

Kaj pa boš delala v tem letu, ki je 

pred tabo? 

Pred menoj je posebno leto, ki mu 

v naši ustanovi rečemo probacija. To 

je čas odmika iz aktivnega apostol-

skega delovanja, čas poglobitve 

odnosa z Bogom ter ljubezni do 

Cerkve in redovne ustanove, ko je več 

molitve, duhovnega branja, duhovnih 

vaj  ... Delno bom to obdobje duhovne 

prenove preživela v skupnosti na 

Pržanu, delno pa v Italiji, predvsem v 

Rimu, kjer se bom spomladi pridružila 

teološkemu ateljeju Centra Aletti, ki 

ga vodi p. Marko Ivan Rupnik.  

Zavedam se, da bo to zame velika 

sprememba, saj bom iz zelo aktiv-

nega obdobja življenja, v katerem je 

bilo mnogo odnosov, odgovornosti in 

organizacije, vstopila v intenzivni čas 

samote z Bogom.  

To me tudi malo skrbi, hkrati pa se 

tega časa veselim, saj se človek 

lahko duhovno izprazni, če je preveč 

potisnjen v delo, in čutim, da je zdaj 

pravi čas za tak odmik.  

Se pa vsem priporočam v molitev, 

da bi vedno znova dajala Kristusu 

osrednje mesto v svojem življenju in 

mu pustila, da me vzgaja in oblikuje 

po svojem Srcu.  

 
V življenje župnije si prinesla 

veliko lepega. Katerih trenutkov se 

boš z veseljem spominjala? 

Dolgoletno sodelovanje v župniji 

Ljubljana-Sv. Trojica je bilo zame 

posebna milost in tega obdobja 

svojega življenja se bom v celoti z 

veseljem spominjala. Najprej bi se 

rada za to priložnost zahvalila 

župniku Draganu, saj mi je s svojo 

odprtostjo omogočil celosten vpogled 

v delovanje župnije, mi zaupal pri 

sodelovanju in spodbujal ustvarjal-

nost. Ob tem sem se učila, oblikovala 

in pridobila tudi veliko izkušenj, saj 

sem lahko sodelovala pri vseh vidikih 

župnijskega življenja: pri bogosluž-

nem, oznanjevalnem in karitativnem.  

Z veseljem in hvaležnostjo pa bom 

ohranila v srcu tudi mnoge ljudi, 

župnijske sodelavce, pevce, verou-

čence in celotne družine, s katerimi 

smo se v teh letih povezali v 

Kristusovi ljubezni. V Bogu ta 

povezanost ostane, saj se božje stvari 

ne morejo izgubiti. 



 

Bi kakšne dogodke še posebej 

omenila? 

Najmočneje so se me dejansko 

dotaknili prazniki in razne obletnice, 

pri katerih sem sodelovala z glas-

benim ustvarjanjem, med nami pa se 

je čutila globoka povezanost in Božja 

navzočnost. Takšno je bilo že prazno-

vanje 300-letnice prihoda uršulink v 

Ljubljano leta 2002, diplomski kon-

cert leta 2004, številni koncerti zbora 

Surrexit, blagoslov obnovljenih orgel, 

letošnje praznovanje 50-letnice žup-

nije ... V srcu mi s posebno toplino 

ostajajo v spominu nedeljske družin-

ske maše in številne božičnice, ki 

smo jih pripravili z mnogimi genera-

cijami. V resnici je spominov ogromno 

in ti so dragocena popotnica za na-

prej.  

Ali so bili tudi težki trenutki?  

Tudi težki trenutki so bili, a ti so v 

manjšini. Včasih sem pogrešala večjo 

zavzetost laikov pri sooblikovanju 

župnijskega občestva. Morda so bila 

tudi moja pričakovanja do sodelavcev 

kdaj prevelika in sem bila potem 

nezadovoljna. Za to mi je zdaj žal in 

vse prosim odpuščanja, saj sem v 

vseh teh letih gotovo tudi koga neho-

te prizadela. 

 

V življenju župnije ima posebno 

mesto glasba, za katero ti je Gospod 

dal posebne darove. Kako glasba 

pomaga ustvarjati živo župnijo, živi 

del Kristusovega telesa? 

Glasbo vidim in doživljam kot iz-

redno močno sredstvo pri evangeliza-

ciji. S svojo govorico vstopi nepo-

sredno v srce in človeka razpoloži za 

sprejem duhovnega, presežnega, 

Božjega. Glasba podkrepi besedo, jo 

na svoj način razloži in je zato močan 

element pri oznanjevanju in vzgoji. 

Dejansko prispeva k lepoti bogoslužja 



 

– le kako bi si mogli predstavljati 

praznike brez glasbe?  

Obenem ima glasbena umetnost 

močan sociološki pomen, saj nas 

poveže med seboj. V zadnjih letih 

sem glasbo velikokrat doživela tudi 

kot vhodna vrata za mnoge ljudi, ki se 

sicer ne bi približali Bogu in Cerkvi, 

lepa in kvalitetna duhovna glasba pa 

jih pritegne.  

V župniji smo skupaj ustvarjali 

župnijsko občestvo s pomočjo otro-

škega, mladinskega, družinskega in 

mešanega pevskega zbora, večkrat 

smo slišali soliste, pa tudi orkester. V 

zadnjih petih letih je k prepoznavnosti 

župnije prispeval tudi Sakralni 

abonma. Hvaležna sem Bogu za ta 

dar in za veselje, ki mi ga ob tovrstni 

dejavnosti naklanja.  

 

In kaj bi nam priporočila za 

prihodnost, na kaj naj posebno 

pazimo? 

Na medsebojno povezanost in 

odprtost za nove oblike oznanjevanja.  

Naša župnija – zame bo najbrž še 

dolgo ostala “naša” – ima poseben 

status majhne mestne župnije, ki ima 

svojo karizmo, poslanstvo in moč v 

malih občestvih. Ne moremo računati 

na veliko število ljudi, lahko pa tisti, ki 

v to župnijo prihajate, oblikujete 

močno krščansko občestvo, ki 

pričuje.  

Po drugi strani pa vidim priložnost 

za župnijo v odpiranju novih pasto-

ralnih prostorov za tiste, ki so bolj na 

obrobju. Tu pa je pomembno tudi 

povezovanje s celotnim mestom. Zdi 

se mi, da imamo kot župnija še veliko 

možnosti, ki jih lahko ponudimo svo-

jim bratom in sestram, da bi se lahko 

srečali s Kristusom in se mu pustili 

osvojiti. 

 

Naj nas Sveti Duh vse razsvetljuje, 

da mu bomo vsak trenutek bolj vdani. 

 

Zahvale 
Draga s. Božena! 

Hvala ti za odprtost in uglašenost, 

ki nam laikom odpira pot v Cerkev. 

Hvala za odstiranje lepote sakralne 

glasbe, s katero so se podirali zidovi 

med verujočimi in neverujočimi, vsak 

je skozi lepoto mašnih melodij lahko 

začutil, da Bog presega naše ideje in 

da je vera večja od neke zbirke 

prepričanj in pravil. Vsak koncert, z 

orkestrom in petjem opremljena 

maša, srečanja in tvoje petje in igra-

nje najrazličnejših inštrumentov, 

skladba, ki je privrela skozi tvoje srce, 

je odpiralo širša obzorja Božjega po-

gleda na nas, ki ga je lahko začutil 

vsakdo, ne glede na to, ali je veren ali 

ne. Ne vem, ali se sploh da izmeriti 

globino zaupanja in povezanosti, ki jo 

je ustvarila tvoja pripravljenost dati 

se na razpolago in se povezati z 

ljudmi, za katere si verjela, da s(m)o 

lahko del skupnosti »pri uršulinkah«, 

vsak s svojimi, še tako drobnimi 

sposobnostmi. Tvoj prisrčni: »Bi bila 

pripravljena ….?«, »Bi se pridružila 

….«, »Če lahko, ostani tudi ti …«, »Kaj 

če bi skupaj …?«, »Jutri imamo 

koncert, prideš?« je marsikomu od 

nas lahko pomagal razumeti in 

začutiti veselje sodelovanja in 

soustvarjanja tiste Cerkve, ki jo Bog 

ljubi in ki umiri in poveže ljudi. 

Katarina 



 

Kmalu odhajaš v novo okolje. Ne 

bomo se več redno srečevali ob mizi 

Božje besede. Pogrešali te bomo. 

Pogrešali te bomo kot osebo, ki si 

nam vsem dala zgled veselja in poniž-

nosti, zgled neomajne volje in pogu-

ma, zgled poslušnosti in potrpežlji-

vosti. 

Hvala ti za ves čas, ki si ga pre-

živela z nami in našimi otroki: pri sv. 

maši, pri verouku, pri pevskih vajah 

(pri družinskem in župnijskem zboru, 

pri Surrexitu in pri deškem zboru 

Schellenburg), pri vajah za večje 

praznike, na izletih, pri drugih sreča-

njih … 

Vedno boš z nami, v naših mislih 

in besedah. Moli tudi ti za nas! 

Družina Ulaga-Košnik 
 

Brskam po spominu, od kdaj se 

poznava, pa se mi zdi, da bolj ali 

manj od takrat, do koder mi seže 

spomin). No, tako dolgo ravno ne, 

vseeno pa dovolj dolgo, da sva 

sodelovali v študentski skupini, štu-

dentskem pevskem zboru in nato me-

šanem pevskem zboru, župnijskem 

svetu, kjer sem zdaj že “inventar”, da 

si me pritegnila k bralcem Božje 

besede … ter da smo ob tvojem 

vodenju v zadnjih letih družine, ki se 

zbiramo pri nedeljski maši ob 9h, 

izoblikovale pravo živo podobčestvo 

našega župnijskega občestva.  

Čeprav tokrat ne odhajaš prvič, si 

bila navzoča pri vseh pomembnih 

mejnikih mene in moje družine: pri 

pripravah na poroko in poroki sami, 

pri krstih otrok, pri prvem svetem 

obhajilu starejših dveh ...  

Upamo, da boš v našem življenju 

prisotna tudi v prihodnje. Kolikor se 

da tudi fizično, vedno pa v mislih, 

srcu in molitvi.  

Vsaj enkrat na leto, okrog oblet-

nice poroke, ko otrokom znova in 

znova pripovedujeva, kako sva se 

poročila, se spomnim, kako si naju 

večer pred poroko, ko sva ob vseh po-

svetnih obveznostih zamudi-

la mašo, spustila v cerkev in 

nama pod oltarjem prebrala 

“poročni” evangelij. Z umir-

jeno besedo si naju iz 

vsakodnevnega vrveža pope-

ljala do zavedanja, kaj je v 

življenju bistveno. Želimo ti, 

da se v prihajajoči “pavzi” 

naužiješ miru, ki ga zadnja 

leta ob preobilici aktivnosti 

nisi imela, ter da bi ob sebi, 

ko boš to potrebovala, vedno 

imela tisto pravo osebo, ki ti 

bo pokazala pot naprej. 

Andreja 

 
Dober zborovodja je v prvi vrsti 

človek, ki zna in zmore povezovati 

ljudi. Je vztrajen in pripravljen trdo 

delati za zastavljene cilje, ki niso 

samo njegovi, pač pa skupinski. Biti 

mora natančen, odločen, včasih tudi 

strog. Dober zborovodja premore



 

mnogo ljubezni – do ljudi, glasbe, življenja nasploh. Je predan pedagog, 

navdušuje mlade in ko odkrije njihove skrite talente, jih spodbuja k nadalj-

njemu razvoju. Pridejo trenutki, ko se mora preleviti v psihologa, mamo, 

tolažnika. Predpogoj za dobro delo so seveda glasbena nadarjenost, strokovna 

podkovanost ter organizacijske sposobnosti. Ko gre zares, torej ko napoči dan 

koncerta, mora ostati miren kljub številnim nitim, ki jih drži v rokah, poseben 

dar pa je, če zna ustvariti vzdušje, v katerem vsi sodelujoči muzicirajo z vsem 

srcem in dušo. Takrat vsi prisotni začutijo, da to niso samo note, niso samo 

glasovi, pač pa drobno razodetje z Neba ... 

S. Božena nas spremlja, odkar smo se leta 2001 preselile v Ljubljano, in v 

tem obdobju smo dodobra spoznale, kako zelo zanjo drži vse našteto. Pa ne le 

za njeno vlogo zborovodje, temveč tudi za številne druge vloge, v katerih je 

gibalo naše župnije. Upamo lahko samo, da se čim prej vrne!. 

Sanja, Marija Vita in Julijana Zupanič 

Draga s. Božena, hvala, ker smo s teboj vedno lepo peli! Alenka in Lara Lepin 

Hvala za vse dobre nastope z Urška bandom.  

Andraž Ulaga 

Hvala za vse lepe trenutke. Še posebej mi 

je bilo všeč, ko si me s Klaro, Nejcem in 

Rebeko povezala v manjši orkester. Bodi tako 

dobra še naprej!                        Neža Ada Šega 

 

Urban: HVALA, ker si nas naučila veliko 

novih in lepih pesmi.  

Lara: VŠEČ MI JE, ker igraš klavir. 

Ana:  HVALA, da si nas učila peti. 

Neža: HVALA, ker si si za nas  vzela toliko 

časa in nas naučila veliko lepih pesmi in bila 

z nami potrpežljiva. VŠEČ MI JE, ker so bile maše zaradi tvojega lepega  petja 

še lepše. Pogrešali te bomo in upamo, da se vrneš nazaj v župnijo. 

Milena: HVALA, ker si nas sprejemala tudi v naših slabostih: nemirne otroke 

pri maši si na lep način spodbujala k potrpežljivosti, predvsem pa takrat, ko 

smo zamujali na vaje ali k maši in nas z iskrenim nasmehom povabila na 

pevske stopničke, ob koncu pa nam na duhovit, a obenem zelo pomenljiv način 

sporočila svoja pričakovanja. S tvojo pomočjo smo v tej slabosti že tudi malo 

napredovali  

Vedno nasmejana veješ veselje do življenja, do vsega lepega in plemeni-

tega. Si zgled dejavnosti, odločnosti,  z velikim smislom za delo z ljudmi (malimi 

in velikimi). Z ljubeznijo izpolnjuješ Božje poslanstvo. 

Franci: CENIM tvojo predanost in zavzetost, da narediš vse, da je bogoslužje 

čim lepše, Bogu v čast. Z družinskim pevskim zborom si nam družinam 

omogočila sodelovanje pri maši, kar nas je družine bolj povezalo in nas dvigalo 

k Bogu. HVALA za vse izlete, pogovore in spodbudne besede. 



 

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 junij 2016 

 

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

  5. 6. nedelja, ob 10.30 župnijski dan: razdelitev spričeval in zahvala s. Boženi 

za njenih dvaindvajset let dela v naši župniji; 

11. 6. ob 9.00 v Velesovem srečanje romarjev v duhu Medžugorja; 

12. 6. nedelja, ob 16.00 na Primskovem pri Kranju večne zaobljube s. Diane 

Novak; 

15. 6. sreda, ob 19.00 zadnja seja župnijskega sveta v tem pastoralnem letu; 

16.–27. 6. vsepravoslavni koncil na Kreti; 

18. 6. sobota, vseslovensko romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje; 

24. 6. petek, ob 18.00 v stolnici maša za domovino in posvetitev celotne 

Slovenije Jezusovemu in Marijinemu Srcu;  

- nočno peš romanje mladih na Brezje; začetek ob 20.00 v župnijski 

cerkvi v Šentvidu; 

25. in 26. 6., sobota in nedelja, romanje po krajih sv. Ángele Meríci. 

29. 6. sreda, ob 9.00 v stolnici posvečenje letošnjih novomašnikov; 

  9. 7. sobota, od 10.30 do 12.30 v naši cerkvi obisk fatimske Marije Romarice; 

10. 7. nedelja, ob 16.00 v stolnici posvetitev nadškofije Jezusovemu in 

Marijinemu Srcu; 

17. 7. nedelja, obletnica posvetitve naše cerkve (17. julija 1747); 

15. 8., ponedeljek, slovesni praznik Marijino vnebovzetje,  

obnovitev posvetitve Materi Božji. 
 

 

Molitev v času priprave na obisk fatimske Marije 
 

 

 

 

 

 

Fatimska Devica, Mati usmiljenja, 

Kraljica svetega rožnega venca, 

pomagaj nam, da bo tvoj tretji milost-

ni obisk Slovenije v nas poglobil vero, 

upanje in ljubezen ter okrepil odloči-

tev za zvesto življenje po evangeliju. 

Vodi naša srca, da se bodo upodobila 

po tvojem Srcu in Srcu tvojega Sina 

Jezusa. Naj premišljujemo tvoja spo-

ročila in po njih živimo! Radi bomo 

molili rožni venec, ki si ga v Fatimi 

tako zelo priporočala. Usmerjaj nas k 

svojemu Sinu Jezusu, ki je naša pot, 

resnica in življenje. Posebej se ozri na 

naše družine, saj si njihova mati in 

kraljica. Naj živijo v medsebojni lju-

bezni in edinosti, ter se ravnajo po 

Božji volji, da bo tvoj Sin Jezus vedno 

med njimi. Po tvojem brezmadežnem 

Srcu se izročamo presvetemu Jezuso-

vemu Srcu. Naj nas on pripelje v naročje 

usmiljenega nebeškega Očeta. Amen. 
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