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 NAŠE OBČESTVO 
 

Poslušati Svetega Duha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sredi binkoštne devetdnevnice je papež 

Frančišek v kapeli Doma sv. Marte poudaril: tre-

ba je dopustiti, da nas Sveti Duh vznemirja, se 
naučiti poslušati ga, preden se za kaj odločimo.  
 
 
 
 

Papež je povabil, da bi se vprašali, kje je 

mesto Svetega Duha v našem življenju: »Sem ga 
sposoben poslušati? Sem sposoben prositi za 

navdih, preden se za kaj odločim, nekaj rečem 

ali storim? Ali je moje srce mirno, brez čustev, 
je nepremično srce?«  

Vprašajmo se o svojem odnosu s Svetim Duhom: »Ga prosim, da bi me vodil 
po poti, ki jo moram izbrati v svojem življenju, pa tudi vse dni? Ga prosim za 

milost razločevanja med dobrim in manj dobrim? Kajti dobro se takoj loči od 

slabega. Toda obstaja tudi tisto skrito zlo, ki je manj dobro, a skriva zlo. Prosim 
za to milost?« To je bilo vprašanje, ki ga je papež Frančišek želel zasejati v naša 

srca.  

Treba se je vprašati, ali imamo nemirno srce, ker ga vznemirja Sveti Duh. Ko 
pride želja, da bi nekaj storili, prosimo Svetega Duha, da bi nas navdihnil, da bi 

rekel “da”ali “ne” in da ne bi preračunavali le s svojo glavo. Apostol Janez v 
knjigi Razodetja začenja s povabilom sedmim Cerkvam, sedmim škofijam 

tistega časa, da bi poslušale tisto, kar jim govori Sveti Duh. »Prosimo tudi mi za 

to milost, da bi poslušali tisto, kar Sveti Duh govori naši Cerkvi, naši skupnosti, 
naši župniji, naši družini in vsakomur izmed nas.« Prosimo za »milost, da bi se 

naučili tega jezika poslušanja Svetega Duha«. 



 

Prejele so Jezusa 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tudi letos smo 21. maja imeli slovesnost prvega svetega obhajila. Prejele so 
ga Ana, Zala, Karin in Živa. Hvala s. Diani, ki je bila z njimi v času priprave, in 

staršem za sodelovanje. 

 

50 let zvestobe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šestega maja je bila v naši cerkvi 

posebna slovesnost: s. Marija Jasna 
Kogoj, ki je redno navzoča pri mašah 

v naši cerkvi, je obhajala 50. oblet-

nico redovnih zaobljub. To je res lep 
jubilej. Za spodbudo nam vsem sem ji 

zastavil nekaj vprašanj.  
 

S. M. Jasna, od kod izviraš, k je je 

tekla tvoja mladost?  
Rodila sem se v Ročinju v Soški 

dolini, kot zadnji od štirih otrok, in pri 

krstu dobila ime Marija. V naši družini 
je imel Bog središčno mesto. Starši 

so mi bili zgled močne vere in 

resnične ljubezni, ki ji je tuja vsaka 

sebičnost, ljubezni, ki pozablja nase 
in se zna darovati in žrtvovati brez 

besed. Otroci smo šli vsako jutro pred 

šolo k maši. Sama sem rada šla v 
cerkev posebno takrat, ko ni bilo tam 

nikogar. Čutila sem, kako me privlači 
Jezus v tabernaklju in da je vse moje 

veselje v Njem.  

Po končani nižji gimnaziji oz. 
osemletki sem se vpisala na 

gimnazijo v Novi Gorici. Nikoli ne bom 

pozabila tihih, spontanih pogovorov z 
Bogom, ko sem v zgodnjih jutranjih 

urah hitela na vlak, s katerim sem se 



 

vozila v šolo. Iz gimnazij-

ske stavbe sem vsak 
dan zrla na Sveto Goro 

in se v duhu izročala 

Svetogorski Materi Božji. 
Ob Mariji in vsakdanjem 

prejemanju sv. obhajila 
se je poglabljala in dozo-

revala odločitev za po-

svečeno življenje. Čudo-
vit zgled življenja, ki se 

popolnoma daruje za 

druge, mi je bila v tem 
času tudi naša profeso-

rica slovenščine Lojzka Brus. 
 

Kako pa si v sebi začutila k lic, da 

se posvetiš Bogu?  
Poklic je Božji dar, to vsak dan bolj 

doživljam. Vendar se vsak svobodno 

odloči, če Božjo ponudbo sprejme ali 
ne. S prerokom Jeremijem lahko 

rečem, da me je Gospod poklical že v 
materinem naročju. Božji klic je rastel 

z menoj. Ko sem bila še zelo majhna 

in so me spraševali, kaj bom, ko bom 
velika, sem odgovarjala, da bom 

redovnica ali učiteljica. To dvoje me je 

vedno privlačilo. Želja, da bi postala 
redovnica, se je z leti krepila. Na mojo 

pot je Bog postavil kar nekaj sve-

tilnikov, ki so mi v odločilnih trenutkih 
življenja pomagali uresničevati njegov 

načrt.  
 

Kje vse pa te je vodila tvoja 

življenjska pot?  
Ko se danes oziram nazaj na mojo 

življenjsko pot, lahko samo obču-

dujem Božjo previdnost, kako čudovi-
to je vse načrtovala in korak za kora-

kom vodila h tistemu cilju, ki ga je 
Gospod določil. Večkrat je bila ta pot 

tudi nejasna, včasih je šla skozi te-
men predor, a tudi v takih časih me je 

vodila močna vera, zaupanje v Go-

spoda, da me ljubi in ve, kaj hoče in 
kaj je zame najboljše. 

Po maturi sem vstopila v uršulinski 

samostan pri Sv. Duhu. Že po 18 
dneh kandidature me je provincialka 

poslala v noviciat v Varaždin, kjer 
sem leta 1967 izpovedala zaobljube. 

Od tam sem šla v Zagreb, kjer smo 

mlade sestre obiskovale Katehetski 
institut. Leta 1969 sem prišla v Lju-

bljano in se vpisala na Teološko fa-

kulteto. Tukaj sem srečala b. sl. prof. 
Antona Strleta, s katerim sem ostala 

povezana do njegovega odhoda v 
Očetovo hišo. Ob študiju sem ves čas 

poučevala tudi verouk, najprej v Šiški, 

nato pa v naši župniji sv. Trojice.  
Leta 1974 smo na prošnjo Vinka 

Kobala odprle podružnico v Desklah v 

Soški dolini, kamor smo šle tri sestre. 
Pomagale smo pri delu na župniji in 

pastorali mladih na tednih duhovnosti 
v Stržišču. Verouk smo poučevale red-

no na petih župnijah, občasno pa 

smo pomagale še na dveh. Čez štiri 
leta sem bila imenovana za predstoj-

nico skupnosti v Izoli. Tu sem ostala 



 

šest let, nadaljevala sem s pastoral-

nim delom in tudi predavala zgodovi-
no Cerkve na Teološko pastoralni šoli.  

V teh letih mi je bila zaupana 

naloga, da raziščem in napišem zgo-
dovino uršulink na Slovenskem, kar 

je izšlo v knjigi. Iz Izole me je vrhovna 
predstojnica poslala za eno leto v 

Pariz, nato pa sem imela v Rimu leto 

obnove ali kakor rečemo probacijo. 
Leta 1986 sem se vrnila v Ljubljano. 

Imenovana sem bila za voditeljico 

mladih sester (obdobje po noviciatu 
pred večnimi zaobljubami). Poučevala 

sem tudi verouk v župniji Sv. Križ-Žale 
in na prošnjo nadškofa Šuštarja 

delala v nadškofijskem arhivu.  

 

Čez štiri leta me je vrhovna mati 
poklicala v Rim, kjer sem skupaj z 

uršulinko iz Francije raziskovala ob-
dobje, ko so se avtonomni uršulinski 

samostani leta 1900 združili v Rim-

sko unijo. O tem sva napisali knjigo in 
ob 100-letnici pripravili obsežno raz-

stavo. V svetem letu 2000 sem se 

vrnila v Ljubljano. To je bil čas, ko 
smo se pripravljali na obhajanje 300-

letnice prihoda uršulink v Ljubljano. 

Poleg verouka sem se v tem obdobju 
posvetila predvsem temu. Leta 2002 

sem odšla spet za tri leta v Izolo, od 

leta 2005 pa živim v ljubljanski skup-
nosti, kjer nadaljujem poslanstvo, ki 

mi ga je zaupal Gospod. 

 
Napisala si tudi več knjig, zadnja 

je izšla prav ob praznovanju 50. 
obletnice. Vse so bile lepo sprejete. 

Kje najdeš navdih za pisanje?  

Že kot otrok sem zelo rada pisala 
in sanjala, da bom pisateljica. Želela 

sem študirati slavistiko, a je bil Božji 

klic močnejši. Zato sem se ob vstopu 
v samostan tej želji odpovedala in jo 

darovala kot Izaka. Takrat si namreč 
sploh nisem predstavljala, da bom 

kot redovnica lahko delala tudi to. A 

Bog se ne da prekositi v 
velikodušnosti. Njegova o-

bljuba o stokratnem plači-

lu, ko kdo zaradi njega kaj 
zapusti, se pri meni dobe-

sedno uresničuje. Vse, kar 
sem darovala ali čemur 

sem se odpovedala, mi je 

bilo v obilju povrnjeno.  
 

Kako si pa začela pisa-

t i? 
Prva knjiga o teolo-

škem pomenu češčenja 
Srca Jezusovega je izšla na pobudo 

prof. Strleta, ko sem bila še njegova 

študentka. Potem pa so me 
predstojniki usmerili na zgodovin-sko 

področje, ker so potrebovali nekoga, 

ki bi raziskoval našo zgodo-vino. 
Knjige z zgodovinskega področja so 

nastale tako rekoč iz pokorščine, iz 
potrebe časa. Nekatere druge stvari 

pa so bile porojene iz notranjega 

navdiha, rekla bi neke nuje, da to, kar 
nosim v svojem srcu in premišljujem, 

vržem na papir. 



 

Kaj pa je vsebina tvoje doktorske 

disertacije?  
Uršulinke so v svojih šolah vzgaja-

le in izobraževale na tisoče deklet. Ko 

sem raziskovala to področje, sem se 
zavedala in globlje doumela, kaj je 

komunistična oblast v letih po 2. sve-
tovni vojni uničila. Tudi povojna litera-

tura o zgodovini šolstva in vzgoje je 

dosledno ignorirala 250-letno delova-
nje uršulinskih šol in njihovih vzgojnih 

ustanov. Na pobudo nekaterih zgodo-

vinarjev sem zato napisala doktorsko 
disertacijo, s katero sem želela poka-

zati in ovrednotiti izjemen delež slo-
venskih uršulink na področju šo-stva, 

vzgoje in kulture slovenskega naroda. 

 

In kaj bi svetovala mladim, ki se  

odločajo, po kateri poti bodo šli v 
življenju?  

Vsak naj prisluhne svojemu srcu, 

kam ga Bog kliče, kaj želi od njega. 
Vsak dan naj vztrajno moli in prosi 

Svetega Duha za razsvetljenje, da bo 
izbral pravo pot v življenju. Če spozna, 

da ga Bog kliče v duhovniški ali 

redovniški poklic, naj se ne boji, naj 
mu pogumno odgovori in bo srečen. 

Bog se v velikodušnosti ne da preko-

siti. 
S. M. Jasna, iskrena hvala za 

podelitev bogatega življenja. Naj nas 
Gospod vse vodi, kakor on najbolje 

ve.                                 Dragan, župnik 

Kateheza Dobrega pastirja 
 
 
 
 
 

Začel se bo nov ciklus izobraževanj Kateheze Dobrega pastirja. Izo -

braževanje je namenjeno staršem, duhovnikom, katehistom in vsem, ki želijo 
spoznati, kako na preprost način posredovati velike skrivnosti krščanske vere 

otrokom in skupaj z njimi vstopiti v Božje kraljestvo. Več informacij dobite na 
spletu: http://ursulinke.rkc.si/kateheza-dobrega-pastirja/. 

http://ursulinke.rkc.si/kateheza-dobrega-pastirja/


 

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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Poletje 2017 pri nas 

 

  2. 6. prvi petek, obhajilo bolnikov na domu; 

  4. 6. nedelja, gostovanje družinskega zbora v Lovrencu na Pohorju; 
  7. 5. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta; 

11. 6. nedelja, ob 9.00 sveta maša, po njej razdelitev spričeval in župnijski 
dan.  

14. 6. sreda, ob 20.00 v Antonovem domu na Viču premiera filma o božjem 

služabniku nadškofu Antonu Vovku; 
17. 6. sobota, vseslovensko romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje; 

22. 6. četrtek, zvečer začetek dneva molitve in posta za domovino; 

23. 6. petek, ob 18.00 v stolnici maša za domovino; 
- zvečer nočno peš romanje mladih na Brezje; začetek ob 20.00 v 

župnijski cerkvi v Šentvidu; 
24. 6., sobota, župnijsko romanje h koreninam naše vere v Oglej, Gradež in na 

otoček Barbano; 

27. 6. torek, ob 17.30 v stolnici maša ob praznovanju letne slovesnosti 
papeževanja papeža Frančiška; 

29. 6. četrtek, ob 9.00 v stolnici mašniško posvečenje (za vso Slovenijo so 

samo trije novomašniki);  
..2. 7. nedelja Slovencev po svetu; 

- nabirka Petrov novčič: dar papežu za potrebne v najrevnejših predelih; 
17. 7. nedelja, 270-letnica posvetitve naše cerkve (17. julija 1747); 

23. 7. Krištofova nedelja: darovi za misijonska vozila; 

15. 8., ponedeljek, slovesni praznik Marijino vnebovzetje, obnovitev posvetitve 
Materi Božji. 

 
 
 

 
 
 

Počitnice, hura! 
 
 
 

Včasih septembra pri verouku 

vprašam: »Kako pa je bilo na počit-
nicah?« In otroci navdušeno pripove-

dujejo: bili smo tam in tam in zelo 
lepo je bilo ...« 

»Kako pa je bilo z vašim duhovnim 

življenjem? Ste lahko šli k maši?« 

In tu onemijo ali pa se izgovarjajo: 

»Veste, nobene cerkve ni bilo v bližini 
... Pa saj so počitnice, zakaj bi se 

obremenjevali še z mašo!« 
Hvala Bogu, da lahko gremo na 

dopust, nekateri tega ne morejo. A 

tudi tam je naša duša lačna Boga ... 
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