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 NAŠE OBČESTVO 
 

Sejalci upanja 
 

 

Na letošnjem 

svetovnem dnevu 

mladih v Krakovu 

je bil od 27. do 31. 

julija tudi papež 

Frančišek (več o 

srečanju piše s. 

Diana na drugi in 

tretji strani). Mlade 

je spodbudil k ži-

vljenju iz vere v Je-

zusa: »Morda vas 

bodo imeli za sa-

njače, ker verjame-

te v novo človeštvo 

... Ne izgubite poguma: s svojim nasmehom in svojimi odprtimi rokami pridigate 

o upanju.«Papež je torej mlade povabil, naj bodo sejalci upanja, od Jezusa naj 

se učijo služiti drugim ljudem. Po molitvi naj bodo blizu drugim, ki so daleč od 

nas, kot tudi tistim bratom in sestram, ki so blizu, poleg nas. 

Med drugim jih je tudi spodbudil, naj bodo budni in svobodni in se bojujejo 

za svojo prihodnost. Hoditi za Jezusom pomeni kavč zamenjati za par čevljev, 

»ki ti pomagajo hoditi po poteh, ki si jih nisi nikoli predstavljal, po poteh, ki 

lahko odprejo nova obzorja, sposobna okužiti z veseljem, ki se rodi iz Božje 

ljubezni ... Današnji dan ne potrebuje mladih na kavču, temveč mlade s čevlji, 

oziroma še bolje, s podloženimi gojzarji.« 



 

Krakov 2016 
 

 

 

 

 

 

»Blagor usmiljenim, kajti usmilje-

nje bodo dosegli!«  
 

Papež Frančišek je s to Božjo be-

sedo mlade z vsega sveta povabil, da 

bi leto Božjega usmiljenja na poseben 

način praznovali v veselju, skupni mo-

litvi, razmišljanju, s pesmijo, plesom 

in deli usmiljenja na Svetovnem 

dnevu mladih v Krakovu na Poljskem.  

Med 19. in 31. julijem se nas je na 

Poljskem zbralo več kot milijon in pol 

mladih z vsega sveta, med njimi tudi 

560 iz Slovenije. Prvi teden srečanja 

so program pripravili po poljskih 

škofijah, drugi teden pa smo bili vsi 

skupaj ob papežu Frančišku zbrani v 

Krakovu kot ena velika družina. 

Vsak dan je prinesel polno lepih in 

preprostih srečanj med mladimi 

različnih držav, kultur, barv in jezikov. 

Skupno fotografiranje, izmenjavanje 

zapestnic, značk, zastav, kap ... je 

bila priložnost tudi za pogovor in 

izmenjavanje izkušenj.  

Meni osebno so bila najlepša in 

najmočnejša srečanja z mladimi iz 

držav, kjer so kristjani preganjani ali 

ne morejo javno živeti svoje vere. 

Izžarevali so veselje in so bili zelo 

hvaležni, da so lahko prišli na Poljsko 

ter v živo videli papeža Frančiška.  

Tudi zame so bili trenutki s 

papežem najlepši. Ko nam je 

spregovoril, je bila na prizorišču kljub 

množici velika zbranost in tišina. S 

preprostimi in konkretnimi besedami 

nas je spodbudil, naj ne bomo »mladi 

upokojenci«, ampak naj svoje življenje 

živimo v polnosti. Pri križevem potu 



 

smo razmišljali o duhovnih in telesnih 

delih usmiljenja, pri bedenju pa so 

mladi pričevali o svojem srečanju z 

Jezusom in globokem doživetju usmi-

ljene Božje ljubezni. Tudi vsi romarji 

smo jo lahko na svetovnem dnevu 

mladih začutili na različne načine. 

Nekateri pri spovedi, drugi pri sveti 

maši in adoraciji, tretji pri katehezah. 

Deležni smo bili drobnih dejanj 

usmiljenja pri poljskih družinah ter v 

samostanu se-

ster uršulink, 

pri katerih smo 

stanovali. 

Mnogi Poljaki 

so nas prisrč-

no pozdravlja-

li, ko smo po 

soncu in vroči-

ni peš romali 

na srečanje s 

papežem. Ne-

kateri so nam 

na poti ponu-

dili vodo, ka-

vo, sadje, do-

mač kompot. 

Veliko je bilo tudi prostovoljcev, ki so 

dneve in noči skrbeli za organizacijo 

in so nas usmerjali, če smo se izgubili 

... Tako Jezus tudi nas po koncu 

svetovnega dneva mladih, ko se 

vračamo v svoja domača okolja, vabi, 

da bi bili misijonarji usmiljenja in bi z 

drobnimi dejanji in prijazno besedo 

svetu prinašali sporočilo o Božji 

ljubezni in Njegovem usmiljenju. 

s. Diana (slike s. Urša) 

 
 

 

 

 

Romanje k Mariji Snežni 
 

 

 

 

 

 

 

 

V ponedeljek, 22. avgusta, pa smo spet romali. Iz Smlednika so me povabili, 

da bi maševal pri Mariji Snežni na Veliki planini in da naj še kakšne povabim na 

romanje.  

Pošta je zaokrožila in nabralo se nas je za pet avtomobilov, iz Smlednika pa 

sta prišla dva, tako da nas je bila precej velika skupina (na sliki smo samo 

romarji od Sv. Trojice, drugi so že odšli, ker so imeli majhnega otroka).  

Najprej smo se vsi skupaj ustavili (med potjo smo seveda zmolili rožni 

venec) pri gostilni Kranjski Rak. Od tam bi do kapele na Velike planini hodili 

dobri dve uri. Zato smo si pot skrajšali in se zapeljali na parkirišče Za Ušivcem.  

Tam pa so nas začele srbeti noge. Po molitvi in navodilih za hojo smo se 

podali na pot. Otroci so zelo težko hodili bolj počasi in držali korak z nami 

starejšimi, a so se potrudili.  



 

 

 

Opoldne smo bili napovedani za mašo, a na romarskih središčih je maša 

takrat, kadar pridejo romarji. Tako je bilo tudi tam, malo kasneje. Že nas je 

čakal sosed Miro, ki ima na Veliki planini stan. Čeprav je bilo poletje, smo bili 

zaradi vetra zelo veseli, da smo se lahko skrili v zavetrje kapele in se pripravili 

za mašo.  

Tam smo najprej pozdravili našo najstarejšo 

romarico, ki je bila prvič na Veliki planini – s. 

Lurško – in se predstavili.  

Pri maši smo vsi romarji iz Ljubljane, 

Smlednika in nekateri drugi, ki so se pridružili, 

zelo lepo sodelovali. To se je najbolj videlo pri 

prošnjah vernikov, ki so kar vrele iz nas.  
 

In kam po maši? Zunaj je bilo hladno, 

vetrovno in nas je kar zeblo (čeprav je bilo 

rečeno, naj se toplo oblečemo). Zato nas je 

Miro povabil v zavetje svojega stanu, v katerem 

lahko prespi zelo veliko ljudi. Na klopcah in 

mizah pred njim smo imeli piknik, pri katerem 

nam je zelo teknilo vse, kar smo prinesli s 

seboj. Ni manjkalo niti šilce “ta kratkega” 

našega prijaznega gostitelja.  



 

 

Veseli smo se odpravili nazaj, tedaj pa je za nami pridirjal Miro, kakor bi 

treniral tek na kratke proge. Kaj se je zgodilo? Nekdo od nas je na koncu 

zaklenil kapelo in mu pozabil vrniti ključ. Po telefonu je bil dosegljiv in na koncu 

se je vse uredilo.  

Po uri lahkotne hoje smo bili pri avtomobilih in potem srečni, veseli in z 

željo, da bi take izlete še ponovili, “pristali” v Ljubljani. Bilo je res lepo.  

Župnik Dragan (slike Alenka) 



 

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 september 2016 

 

  1. 9. prvi četrtek, pri večerni maši in po njej molitev za duhovne poklice; 

  2. 9. prvi petek, obhajanje bolnikov in starejših po domovih; 

  4. 9. nedelja, v Vatikanu razglasitev matere Terezije za svetnico; 

  5. 9. ponedeljek, začetek verouka; 

  7. 9. sreda, ob 19.00 duhovna obnova in seja župnijskega sveta; 

  8. 9. četrtek, praznik rojstvo Device Marije, svete maše ob 10.00 in 18.00; 

10. 9. sobota, molitveni dan za duhovne poklice na Brezjah,  

somaševanje ob 10.30 bo vodil nadškof Stanislav Zore; 

11. 9. nedelja, nabirka za Škofove zavode, v katerih je več šol in ustanov; 

17. 9. sobota, Stična mladih 2016;  

18. 9. nedelja, ob 9.00 maša ob začetku veroučnega leta; blagoslov otrok in 

staršev; nabirka za potrebe verouka; 

- ob 14.15 binkoštna dvorana: molitev z Marijo; 

- nedelja svetniških kandidatov ljubljanske metropolije: Ljubljana, 

Rakovnik (Majcen), ob 15.00 molitvena ura, sveta maša ob 16.00; 

21. 9. sreda, ob 19.00 sestanek za starše vseh veroučencev; 

25. 9. Slomškova nedelja in ekumenski dan. 
 
 

 

Ne pozabite ... 
 

 

 

 

 

 

Mati Terezija – V nedeljo, 4. septem-

bra, bomo gotovo spremljali posebno 

slovesnost, ko bo papež Frančišek to 

veliko ženo razglasil za svetnico. O njej 

je izšla nova knjiga z naslovom Klic k 

usmiljenju – kako je mati Terezija svet-

niško živela sedem telesnih in sedem 

duhovnih del usmiljenja. 

Verouk se bo začel v ponedeljek, 5. 

septembra. Povabite še koga. V nedeljo, 

18. 9., pa bomo za vse otroke in starše 

prosili blagoslova pri deveti maši. 

Za duhovne poklice bomo na pose-

ben način molili v soboto, 10. septem-

bra, na Brezjah. 

Stična mladih -  Vsako leto se sep-

tembra v Stični zbere veliko mladih in 

manj mladih iz vse Slovenije. Letos bo to 

17. septembra. 

Tudi svetniški kandidati so naši pri-

prošnjiki pri Bogu. Letos se bomo v ne-

deljo, 18. septembra, ob 15.00 na 

Rakovniku še posebej spomnili salezi-

janca Andreja Majcna. 
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