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 NAŠE OBČESTVO 
 

Obletnica posvetitve cerkve 
 

 

26. julija 1718 so položili temeljni kamen za 

sedanjo cerkev Sv. Trojice. Cerkev so začeli 

graditi leta 1719. Leta 1722 je bila dograjena 

streha, naslednje leto kupola, nato še zvonik. 

Sedanji zvonovi so iz leta 1924. 

Leta 1726 je bila cerkev toliko dozidana, da 

so jo lahko 18. oktobra blagoslovili. Prvo mašo 

so v cerkvi darovali v nedeljo, 20. oktobra istega 

leta. Postavitev glavnega oltarja je prevzel sloviti 

italijanski kipar in arhitekt Francesco Robba. Namesto predvidena tri leta je 

delo trajalo več kot deset let. 21. oktobra 1744 se je na njem darovala prva 

maša. Šele po 21 letih je bila cerkev dograjena. 17. julija 1747 jo je slovesno 

posvetil tedanji ljubljanski škof Ernest Amand grof Attems.  

Ta oltar ima posebno zgodovino. Oče dveh redovnic, ki sta bili doma iz 

Mühldorfa na Bavarskem, je leta 1738 podaril samostanu sliko Matere božje, 

ki so jo častili v tamkajšnji romarski cerkvi. Sestre so jo postavile v cerkvi na 

enega od stranskih oltarjev, ki je bil posvečen Mariji. Dale so ji ime Kraljica 

miru. Ljubljančani so jo tako vzljubili, da so jo množično hodili prosit pomoči. 

Kmalu se je razširil glas, da Kraljica miru pomaga vsakemu, ki se z vero in 

zaupanjem obrača nanjo po pomoč.  

Leta 1758 je cerkev dobila še bakren pozlačen tabernakelj, leta 1763 pa 

orgle, ki jih je izdelal Franc Ksaver Crisman (Križman) in so služile do leta 

1891. Nove orgle je še istega leta naredil orglarski mojster Franc Goršič. Pri 

maši so prvič zapele na god sv. Uršule, 21. oktobra 1891. 

Da bi bilo naše občestvo tako lepo, kakor je cerkev ... 



 

Večne zaobljube s. Diane Novak 
 

 

 

 

 

 

V nedeljo, 12. junija 

letos, je s. Diana Novak, 

naša katehistinja in 

organistka, v župniji 

Kranj-Primskovo naredila 

poseben korak: Jezusu je 

za vedno obljubila svojo 

zvestobo. Da jo bomo bo-

lje spoznali, sem ji zastavil 

nekaj vprašanj. 
 

Od kod izviraš? 

Kranj je moje rojstno 

mesto. Z očetom, mamo 

in dvema sestrama smo živeli v 

Gorenjah, v župniji Kranj-Primskovo. 

Župnija, iz katere izhajam, je stara 

eno leto več kot župnija Sv. Trojice in 

združuje blokovsko, trgovsko in kmeč-

ko okolje. Župnijska cerkev Marije 

Vnebovzete, v kateri sem prejela krst 

in birmo ter bila pri prvem svetem 

obhajilu, pa je starodavna Marijina 

božja pot.  
 

Kako je potekalo tvoje otroštvo? 

Lepo, mirno, veselo … Ko pomislim 

na otroštvo, se najprej spomnim na 

vse ure, ki sem jih preživela v okolici 

naše hiše z mojima sestrama ob 

vožnji s kolesom po travniku okoli 

hiše, smučanju, igranju badmintona, 

skrivanju, iskanju ustvarjalnih 

načinov preživljanja prostega časa ... 

V prijetnem spominu mi ostaja tudi 

delo na vrtu in polju, čeprav mi v 

otroških letih to delo sploh ni bilo 

prijetno. Vendar nas je skupno 

»godrnjanje« in tudi veselje, ko so bili 

vidni sadovi našega dela, močno 

povezalo. Med šolskim letom sem 

obiskovala glasbeno šolo ter pela pri 

otroškem in mladinskem zboru v 

župniji. 
 

Si imela že v mladosti močno vero? 

Iz pridig gospoda župnika Franca 

Godca sem si v pripravi na birmo 

zapomnila dva Jezusova stavka: »Ne 

nabirajte si zakladov, ki jih uničujeta 

molj in rja in jih kradejo tatovi, ampak 

tiste, ki ostanejo za večno življenje« in 

»Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, 

da bodo videli vaša dobra dela in 

častili vašega Očeta, ki je v nebesih.« 

Vedno sem Jezusove besede vzela 

zares, kot nekaj resničnega in 

trdnega. Zavedala sem se, da je 

pomembno, da izbiram in delam tisto, 

kar bo ostalo dragoceno za večno. 

V svojih srednješolskih in 

študentskih letih sem nato začela 

spoznavati prijatelje, ki Boga niso 

priznavali ali pa so svojo vero živeli 

»polovično«. Zmedlo me je, ker nisem 

poznala odgovorov na njihova 

vprašanja in kar naenkrat je bilo 

polno dvomov tudi v meni. To je 

zamajalo mojo vero. Vendar pa je 

Gospod to uporabil, da sem začela 



 

graditi trdnejši in bolj 

oseben odnos z Njim. 

 
Kako se je začel javljati 

Božji klic? 

Želja in pripravlje-

nost, da sodelujem pri 

bogoslužju s petjem in 

igranjem na orgle, je bi-

la že v otroštvu navzoča 

in se je vedno bolj ures-

ničevala. Počasi pa me 

je Jezus začel vabiti, da 

se še bolj dejavno vključim v župnijo 

kot animatorka pri programih za 

otroke in v birmanski skupini. Pri tem 

sem se srečala tudi s sestrami – 

redovnicami. Začelo me je zanimati, 

kdo sploh so, kako živijo, kaj delajo … 

Vedno več veselja sem čutila ob misli 

na to, da bi svoje življenje tudi jaz 

podarila Jezusu.  

 
Je bilo težko odgovoriti na to vabilo? 

Najtežje je bilo, ker nisem bila go-

tova, ali je to res Božji klic. Svoje ži-

vljenje sem si namreč zamišljala dru-

gače. Imela sem fanta in mojo pozor-

nost je že pritegnila zgibanka o prip-

ravi na zakon. Kar naenkrat pa je bilo 

več veselja ob misli na to, da bi šla v 

samostan, kot da bi se poročila. Ko 

mi je bilo jasno, da je to veselje res-

nično, sem vedela, da je to tisti naj-

dragocenejši zaklad. Kljub temu mi je 

bilo težko sprejeti odločitev, povedati 

staršem, prijateljem in oditi od doma. 

Nekaj negotovosti je še vedno ostaja-

lo. Vendar sem se zavedala, da sem 

izčrpala vse druge možnosti. Ni bilo 

drugega načina, da preverim, ali me 

Gospod res kliče, kot da poskusim 

živeti tako kot sestre v samostanu.  

 
Kaj ti zdaj pomeni obljuba »za vedno 

Tvoja«, ki si jo izrekla pri večnih 

zaobljubah? 

Prstan, ki sem ga prejela pri 

zaobljubah, me spominja na to, da 

sem svoje življenje za vedno posvetila 

Jezusu. Spominja me na to, da je 

Jezus moj ženin. On je tisti, ki me že 

od vekomaj neskončno ljubi in tudi 

jaz ga želim večno ljubiti. Zato imam 

znotraj prstana zapisano Njegovo 

ime.  

Ta obljuba mi pomeni, da je vedno 

prostor zame ob Njegovih nogah – ko 

sedim ob Njegovih nogah kot 

Lazarjeva in Martina sestra Marija ter 

poslušam Božjo besedo; ko prihajam 

k Njegovim nogam kot grešnica, v 

solzah, in ga prosim odpuščanja; ko 

stojim ob Njegovih nogah pod križem 

kot mati Marija, ki ni razumela, 

vendar je z Njim trpela …  

 

Kaj pa te navdaja, ko gledaš v 

prihodnost? 

Želja, da bi imela dovolj moči, 

poguma in vedrine, da bi lahko svetu 

oznanjala o Njegovi neskončni 

ljubezni in usmiljenju. 



 

Po sledeh sv. Ángele Meríci 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ob praznovanju 50. obletnice 

župnije smo se 25. in 26. junija 

odpravili na romanje. Ideja o romanju 

je bila zasejana na župnijskem svetu, 

cvetela je z zavzeto organizacijo 

Barbare Toplak in sestre Darjane 

Toman iz Izole, dozorela pa je s 

polnim avtobusom navdušenih romar-

jev.  

Zgodovine in duhovnosti poln 

program se je namreč močno 

dotaknil vseh. Verjetno vsakega na 

svoj način, a res je bilo dobro poskr-

bljeno za vse različne tipe romarjev. 

Morda kakšna številka ne drži čisto, a 

med 50 romarji je bilo 12 otrok (iz 

petih družin, od tega so bile štiri iz 

naše župnije), 8 sester, dva kitarista, 

dve Angeli, romarjev iz Izole je bilo 8 

ter kar nekaj iz Ljubljane.  

Če se mi je pred začetkom roma-

nja zdelo nenavadno, da ne moremo 

privabiti dovolj naših župljanov, ki bi s 

tako zanimivim romanjem počastili 

lep jubilej naše župnije, sem kasneje 

postal hvaležen za vso raznolikost, ki 

so jo na avtobus prinesli ostali. 

Pravzaprav je bilo zelo zanimivo, da v 

dveh dneh nismo doživeli niti ene 

neprijetnosti, kar le kaže na to, kako 

lepo povezani smo postali med sabo. 

Lastne sebičnosti so se umaknile, in 

kot si je zaželel naš župnik Dragan 

med pridigo, smo res postajali 

podobni v skromnosti sveti Angeli. 

Tudi nekaj novih prijateljskih vezi se 

je stkalo in že obstoječe so se še 

poglobile. Za vse to smo lahko 

hvaležni. A ti duhovni darovi, ki smo 

jih prejeli, se bodo sedaj gotovo 



 

razlivali tudi na 

ostale, ki se roma-

nja niso udeležili.  

 

Čisto na kratko 

naj le omenim, kje 

smo sploh bili (za 

tiste, ki ste spre-

gledali vabilo na 

romanje oziroma 

program, ki je bil 

priložen vabilu). V 

soboto smo zgo-

daj (res zelo zgo-

daj) štartali iz 

Ljubljane, v Sežani 

pobrali skupinico 

iz Izole in se (z obveznimi postanki) 

odpeljali v Desenzano ob Gardskem 

jezeru, rojstni kraj svete Angele. Tam 

smo si ogledali stolnico in trg s kipom 

svete Angele (slika na sosednji stra-

ni), nato pa smo se odpeljali v župnijo 

svete Angele in si ogledali cerkev. 

Sledil je postanek v hiši, kjer je sveta 

Angela preživela otroštvo. Tam smo 

tudi obhajali mašo, nato pa smo se 

odpravili naprej. Dan smo končali z 

večerjo in refleksijo prvega dne.  

V nedeljo smo zgodaj pozajtrkova-

li, nato pa se odpeljali na Sveto goro v 

Varallu. Tam smo si ogledali 44 kapel 

s svetopisemskimi prizori. Navdušeni 

smo bili vsi, od otrok do starejših. 

Obisk smo končali z mašo v čudoviti 

baročni cerkvi. Po kosilu smo se 

odpravili proti domu, na poti pa smo 

se za malo dalj časa ustavili še v 

Brescii, kjer je sveta Angela delovala. 

Najprej smo se ustavili v njeni cerkvi, 

kjer počiva njeno nestrohnjeno telo 

(slika zgoraj), nato pa na kratko zao-

krožili po prelepem mestu (levo del 

naše zakonske 

skupine pred stol-

nico v Brescii). V 

Ljubljano smo se 

vrnili pozno zve-

čer, močno utru-

jeni in polni lepih 

vtisov. Splošno 

mnenje je bilo, 

da bi podobno ro-

manje lahko or-

ganizirali še kdaj. 
(Besedilo in fotografije) 

Gregor Šega 



 

Papež Frančišek revežem: »Vi ste v srcu Cerkve.« 
 

 

 

 

 

 

Papež Frančišek se je v sredo, 6. 

julija 2016, dopoldne v dvorani Pavla 

VI. srečal s skupino revežev iz škofij 

francoske province Lyon. 200 oseb, 

ki živijo v skrajni revščini, je priromalo 

v Vatikan v okviru gibanja Četrti svet 

in v spremstvu lyonskega nadškofa 

kardinala Philippa Barbarina. 

 
Jezus nas sprejema takšne, 

kakršni smo 

»Kakršen koli je vaš položaj, vaša 

zgodba, teža, 

ki jo nosite, 

Jezus je tisti, 

ki nas zdru-

žuje okoli se-

be,« je papež 

dejal v svojem 

nagovoru. Po-

udaril je, da 

Jezus vsakega 

sprejme takš-

nega, kakršen 

je. V njem smo 

bratje. Zato je 

sveti oče želel, 

da bi se vsak 

romar čutil do-

brodošlega, 

da bi se čutil kakor doma. Kot je 

dejal, mu je njihova navzočnost 

pomembna. Reveži na tej skupni 

romarski poti pričujejo o 

evangeljskem bratstvu. 

 
Vi ste v srcu Cerkve! 

Ker je Jezus hotel z njimi deliti 

njihovo stanje, je iz ljubezni postal 

eden od njih: preziran od ljudi, 

pozabljen, nekdo, ki nič ne šteje. 

Kadar se jim bo zgodilo vse to, naj ne 

pozabijo, da je to izkusil tudi Jezus. 

»To je dokaz, da ste dragoceni v 

njegovih očeh in da vam je blizu,« je 

poudaril papež in ponovil besede 

duhovnika Josepha Wresinskega, 

ustanovitelja gibanja Četrti svet: »Vi 

ste v srcu Cerkve.« Jezus je namreč v 

svojem življenju vedno dajal prednost 

osebam, kot so oni, ki so živele 

podobne situacije, je nadaljeval sveti 

oče. »In Cerkev, ki ljubi in ima najrajši 

tisto, kar ljubi in ima najrajši Jezus, 

ne more biti mirna, dokler ne doseže 

vseh tistih, ki doživljajo zavračanje, 

izključitev in ki nikomur nič ne pome-

nijo. V srcu Cerkve nam vi omogočate 

srečati Jezusa, ker nam govorite o 

Njem – ne toliko z bese-dami, marveč 

s svojim celotnim življenjem. In 

pričujete o pomembnosti majhnih 

gest, dostopnih vsakemu, ki nas 

spominjajo, da smo bratje in da je 

Bog Oče vseh nas.« 



 

Oblikovati skupnost, dati identiteto 

in dostojanstvo 
 

Papež je besede namenil tudi 

spremljevalcem romarske skupine, ki 

ostajajo zvesti intuiciji Josepha Wre-

sinskega. Ta je hotel izhajati iz skup-

nega življenja in ne iz abstraktnih 

teorij. »Abstraktne teorije nas vodijo v 

ideologije in ideologije nas vodijo v 

zanikanje, da je Bog postal meso, 

eden od nas!« je poudaril Frančišek. 

Življenje, ki se deli z revnimi, nas 

spreminja in spreobrača. »Dobro 

premislite o tem!« je dejal. »Ne le da 

vi greste naproti njim, v srečanje 

tistemu, ki ga je sram in se skriva, ne 

le da hodite z njimi in se trudite 

razumeti njihovo trpljenje, se tudi 

trudite vstopiti v njihov obup. Poleg 

tega oblikujete okoli njih skupnost ter 

jim na ta način dajete obstoj, 

identiteto, dostojanstvo.« Leto usmi-

ljenja je priložnost, da ponovno odkri-

jemo in živimo to razsežnost soli-

darnosti, bratstva, pomoči in vzajem-

ne podpore. 

 

Plamen, ki biva v vas, naj ne 

ugasne 

Vse zbrane je prosil, naj ohranjajo 

pogum, naj sredi svojih strahov ohra-

njajo veselje upanja. »Tisti plamen, ki 

biva v vas, naj ne ugasne,« je spod-

budil.  

Kajti mi verujemo v Boga, ki popra-

vlja vse krivice, ki tolaži vse bolečine 

in zna poplačati tistim, ki ohranjajo 

zaupanje vanj. V pričakovanju tistega 

dne miru in luči, je njihov prispevek 

Cerkvi in svetu bistven: »Ste priče 

Jezusa, ste priprošnjiki pri Bogu, ki na 

prav poseben način uslišuje vaše 

molitve.« 

Poslanstvo molitve, ki ga lahko 

izpolnijo samo revni 
 

Ob koncu srečanja je papež 

Frančišek zbranim na avdienci, pred-

vsem revnim, želel izročiti poslanstvo: 

»Poslanstvo, ki ste ga samo vi, v svoji 

revščini, zmožni izpolniti.«  

Pojasnil je, da je Jezus včasih bil 

zelo strog in je močno grajal osebe, ki 

niso hotele sprejeti Očetovega 

sporočila. Kakor je govoril o blagrih, 

ko je dejal blagor ubogim, lačnim, 

tistim, ki jočejo, ki so osovraženi in 

preganjani, je prav tako rekel še eno 

stvar, ki povzroča strah. Rekel je: 

»Gorje vam!« In to je rekel bogatim, 

pametnim, tistim, ki se smejijo, ki 

imajo radi laskanje, hinavcem. Ravno 

za te naj molijo: »Dajem vam 

poslanstvo, da molite zanje, da bi 

Gospod spremenil njihova srca.«  

Papež jih je prav tako prosil, naj 

molijo za tiste, ki so krivi njihove 

revščine, da bi se spreobrnili. Molijo 

naj za mnoge bogataše, ki se oblačijo 

v škrlat in dragoceno tkanino, ki 

pripravljajo zabave z velikimi pojedi-

nami, ne da bi se zavedali, da so pred 

njihovimi vrati mnogi Lazarji, ki bi se 

radi najedli z ostanki z njihove mize. 

Prav tako naj molijo za duhovnike, za 

levite, ki – ko vidijo tistega ranjenega 

in na pol mrtvega človeka – gredo 

naprej, gledajo na drugo stran, ker 

nimajo sočutja. »Vsem tem osebam in 

zagotovo tudi drugim, ki so povezane 

z vašo revščino in s tolikšno bolečino, 

se iz srca nasmehnite; želite jim 

dobro in Jezusa prosite, da bi se 

spreobrnili. In zagotavljam vam, da če 

boste delali tako, bo veliko radosti v 

Cerkvi, v vašem srcu in v ljubljeni 

Franciji,« je zatrdil papež Frančišek. 



 

Svete maše: delavnik 10.00 in 18.00, nedelja 9.00, 10.30 in 18.00 

Cerkev je odprta: delavnik 9.00–11.00, 17.00–18.30, nedelja 8.30–11.30. 
Pisarna: ponedeljek, torek, četrtek in petek 10.00–11.00, petek 16.00–17.00. 

Župnijska karitas: torek 16.30–17.30, pogovor o težavah: ponedeljek 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: KBS banka 24200-9004606638, župnijski telefon: 01/252-48-64. 
 

Koledar za julij-avgust 2016 

 

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

  9. 7. sobota, ob 10.00 sveta maša; 

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); 

  5. 8., petek, obhajanje bolnikov in starejših po domovih; 

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

kakor vsako leto bomo obnovili posvetitev Materi Božji. 
 
 

 

Za starejše in mlajše ... 
 

 

 

 

 

 

Ali spremljate našo spletno stran? http://zupnija-lj-sv-trojica.rkc.si/ 

Zdaj je prenovljena in naš urednik objavlja zanimive stvari. Če bi radi tudi vi 

kaj objavili, mi, prosim, pišite: dragan.adam@rkc.si. 

Novice, informacije, novosti, zanimive podatke ter uradne objave Cerkve na 

Slovenskem lahko spremljate preko e-pošte z vpisom svojega e-naslova na 

spletni strani www.katoliska-cerkev.si, na družabnih omrežjih Facebook 

(https://www.facebook.com/skofovskakonferenca/)  

in Twitter (https://twitter.com/katoliskacerkev). 

Priporočam vam tudi spremljanje spletne strani Radia Vatikan v slovenščini: 

http://sl.radiovaticana.va/. 

Na spletu dobimo veliko zanimivega. Ste že kdaj pogledali na  spletno stran 

http://ursulinke.rkc.si/? Našli boste veliko zanimivega, tudi hrano za svojo dušo. 

http://zupnija-lj-sv-trojica.rkc.si/
mailto:dragan.adam@rkc.si
http://www.katoliska-cerkev.si/
https://www.facebook.com/skofovskakonferenca/
https://twitter.com/katoliskacerkev
http://sl.radiovaticana.va/
http://ursulinke.rkc.si/
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