
Ljubljana – Sv. Trojica 

Leto XXXV – 9/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

 

 NAŠE OBČESTVO 
 

Biti Cerkev pomeni biti občestvo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V homiliji na letošnje binkošti je 

papež Frančišek posvaril pred dvema 

ponavljajočima se skušnjavama: »Pr-

va je ta, da iščemo različnost brez e-

dinosti. To se zgodi, ko se hočemo 

razlikovati od drugih, ko se obli-

kujejo koalicije in stranke, ko togo 

vztrajamo na stališču izključevanja, 

ko se zapiramo v lastne posebnosti, 

ko se ima kdo za boljšega ali ko imajo nekateri vedno prav. Tedaj izberemo 

del, ne celote; postanemo “navijači” enega dela, ne pa brat in sestra v 

istem Duhu, torej “desni” ali “levi” kristjani, ne pa Jezusovi kristjani; togi 

varuhi preteklosti ali avantgardisti prihodnosti, ne pa ponižni in hvaležni 

otroci Cerkve. Tako pride do različnosti brez edinosti. Nasprotna skušnjava 

pa je, če iščemo edinost brez različnosti. Na ta način edinost postane 

uniformiranost, obveznost delati vse skupaj in isto, vsi misliti na isti način. 

Tako se edinost skrči na enakost in ni več svobode.« 

Papež je takrat povabil, naj molimo k Svetemu Duhu in ga prosimo 

milosti za sprejem njegove edinosti, torej pogleda, ki objame in ljubi 

njegovo Cerkev, našo Cerkev. »Zavzeti se torej za edinost vseh tako, da 

odpravimo govorice, s katerimi sejemo ljuljko in zavist, ki zastrupljata, kajti 

biti moški in ženske Cerkve pomeni biti moški in ženske občestva.« 



 

Saniramo cerkev ...Saniramo cerkev ...Saniramo cerkev ...Saniramo cerkev ...    
 
 
 
 
 

Z veseljem vam naznanjamo, da 
bomo v ponedeljek, 4. septembra, za-
čeli obnavljati našo cerkev, to pomeni 
sanirati poškodbe, ki so nastale zara-
di starosti stavbe in zaradi gradnje 
garažne hiše na Kongresnem trgu.  

Del sredstev za obnovo je prispe-
valo Ministrstvo za kulturo – to nam 
je vedno naklonjeno –, drugi del bo 
pokrit iz odškodnine, računamo pa 
tudi na vašo pomoč. 

Najprej bo treba odnesti premične 
umetnine iz cerkve ter zaščititi vse 
oltarje in orgle, ker se bo po cerkvi 
precej prašilo. Šele potem bomo za-
čeli obnavljati. 

Najprej bo podjetje postavilo oder, 
da bodo delavci lahko dosegli mesta, 
kjer je treba sanirati stene  

Na desni in levi 
cerkveni steni sami 
vidite precej raz-
pok, ki so vidne tu-
di na zunanji strani 
cerkve. Te razpoke je treba očistiti, 
zaliti in injicirati zid levo in desno od 
razpok.Odstraniti bo treba omet, ki ne 

drži, in sicer na obeh straneh stene, 
ter na novo ometati. 

Drugo večje delo bo zamenjava o-
ken na pročelju spodaj in obeh stran-
skih stenah spodaj. Šipe so namreč 
nekoliko razpokale že prej, še bolj pa 
ob gradnji garaže. 

V prezbiteriju, tam, kjer stoji pro-
jektor, so se dvignile ploščice in je na-
stal velik mehur, ki se vedno bolj širi. 
Ploščice je treba odstaniti, narediti 
novo podlago in iste – ker drugih 
nimamo – položiti nazaj. 

In še neko željo imamo: da bi cerkev 
tudi prepleskali ... Zadnjič je bila 
barvana namreč leta 1982, sedaj pa 
so posebno stene že zelo umazane. 

    

In še naIn še naIn še naIn še napotkipotkipotkipotki    
 
 
 

Delo v cerkvi bo zahtevno in ne bo mogoče, da bi imeli v cerkvi tudi maše. 
Zato smo se s sestrami dogovorili, da bo Zato smo se s sestrami dogovorili, da bo Zato smo se s sestrami dogovorili, da bo Zato smo se s sestrami dogovorili, da bo večerna večerna večerna večerna mašmašmašmašaaaa    v času sanacije v času sanacije v času sanacije v času sanacije vvvv    
njihovi dvorani, njihovi dvorani, njihovi dvorani, njihovi dvorani, takrat bova z gospodom Rojcem somaševala. DDDDooooppppooooddddaaaannnnsssskkkkeeee    
maše pa v tem času ne bo.maše pa v tem času ne bo.maše pa v tem času ne bo.maše pa v tem času ne bo. Vhod v dvorano je skozi kulturni center Schellen-
burg (poleg fotografa): po stopnicah in hodniku levo v dvorano. V njej bomo 
imeli  v tabernaklju shranjeno tudi Najsvetej-
še, v bližini dvorane pa bo pred mašo tudi 
možnost za spoved. 

Od 4. septembra dalje torej Od 4. septembra dalje torej Od 4. septembra dalje torej Od 4. septembra dalje torej dopoldandopoldandopoldandopoldanske ske ske ske 
maše ne bo, večerna mašamaše ne bo, večerna mašamaše ne bo, večerna mašamaše ne bo, večerna maša    pa bo v dvoranipa bo v dvoranipa bo v dvoranipa bo v dvorani. . . . 
Prav tako bodo Prav tako bodo Prav tako bodo Prav tako bodo v dvoraniv dvoraniv dvoraniv dvorani    tudi tudi tudi tudi vse tri vse tri vse tri vse tri 
nedeljske mašenedeljske mašenedeljske mašenedeljske maše....    



 

Družinski zbor na PohorjuDružinski zbor na PohorjuDružinski zbor na PohorjuDružinski zbor na Pohorju    
 
 
 
 
 

V nedeljo, 4. junija letos, se je naš družinski zbor, ki ga vodi Ula Ulaga, 
odpravil na obisk v župnijo Lovrenc na Pohorju, kjer živi njena sestra. Peli so pri 
maši, po maši pa pa jim je član župnijskega sveta povedal nekaj o cerkvi. 
Gostitelji so nam pripravili okusno kosilo, na povratku pa smo se ustavili še pri 
sv. Mariji v Puščavi. 

Naslednjo nedeljo pa je bila v dvorani, v kateri bomo odslej imeli mašo ... 
 

... p... p... p... podelitev spričevalodelitev spričevalodelitev spričevalodelitev spričeval    in župnijski danin župnijski danin župnijski danin župnijski dan    
 
 

    

    

    



 

In romali smo v Oglej, Gradež in na BarbanoIn romali smo v Oglej, Gradež in na BarbanoIn romali smo v Oglej, Gradež in na BarbanoIn romali smo v Oglej, Gradež in na Barbano    
 
 

Naša družina na romanju ... 
... pri maši v oglejski baziliki, po njej smo si ogledali še krstilnico 



 

Med vožnjo na Barbano so nam galebi jedli iz rok ... 
... vso pot pa so nas spremljale zanimivime razlage naše vodičke Barbare. 



 

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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31. 8. četrtek pred prvim petkom, pri večerni maši in po njej molitev za 

duhovne poklice; 

  1. 9. prvi petek, obhajilo bolnikov na domu; 

  4. 9. ponedeljek, začetek del v cerkvi; 

  6. 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 

(obe v dvorani); 

  9. 9. sobota, na Brezjah dan molitve za duhovne poklice: ob 9.00 molitvena 

ura, ob 10.30 sveta maša, ki jo daruje nadškof Stanislav Zore; molitev 

pripravlja naša dekanija; 

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

11. 9. ponedeljek, začetek verouka (vsaka skupina se sama dogovori za uro); 

16. 9. sobota, Stična mladih 2016;  

17. 9. nedelja, ob 9.00 maša ob začetku veroučnega leta; 

24. 9. Slomškova nedelja in ekumenski dan. 
 

 

 

Utrinek in vabilo 
 

Pred štirinajstimi dnevi nas je lepo 

vreme potegnilo na Kofce: naporno, a 

na koncu smo bili vsi veseli ... 

V soboto, 9. septembra, pa smo 

vsi povabljeni na Brezje: tam je vsako 

leto v začetku septembra molitev za 

duhovne poklice.  
 

Ob 9.00 bo molitvena ura, ki jo 

pripravlja naša dekanija, ob 10.30 pa 

somaševanje, ki ga bo vodil nadškof 

Stanislav Zore. Letos se bomo pri 

naših molitvah posebej naslonili na 

sporočila iz Fatime. 

Od 4. septembra 2017 dalje do končanja obnove cerkve ne bomo imeli 

dopoldanske desete maše, ampak bo samo večerna v samostanski 

dvorani. Vhod je s Slovenske ceste skozi Kulturni center Schellenburg. 

Tam bodo predvidoma tudi nedeljske maše kakor običajno, ob 9.00 

10.30 in 18.00. 
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