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 NAŠE OBČESTVO 
 

»Živi, ljubi, sanjaj, veruj!« 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus pripoveduje priliko ljudem, ki 

so pomembni v Izraelu, a ga odklonijo, 

da bi ostali zvesti Postavi. »Neki človek 

prosi svoja dva sina, naj gresta delat v 

vinograd. Prvi odgovori, da bo šel, a ne 

gre. Drugi pravi, da ne, a pozneje spre-

meni misel in gre.« 

Tudi nam Jezus pravi: »Uporabi svo-

je moči v našem vinogradu! Ustvarjaj 

slogo okrog sebe.” 

»Kjerkoli si,« pravi papež Frančišek, 

»ustvarjaj! Če si na tleh, se dvigni! 

Nikoli ne ostani na tleh, dvigni se! Dovoli, da ti pomagajo, da obstaneš pokonci. 

Če sediš, začni hoditi! Če te hromi dolgčas, ga preženi z dobrimi deli! Pri-

našaj mir med ljudi. Ne poslušaj tistega, ki seje sovraštvo in spor. Človeška 

bitja, naj bodo še tako različna med sabo, so ustvarjena, da živijo skupaj. V 

prepirih potrpi. Lepega dne boš odkril, da v vsakem prebiva drobec resnice. 

Ljubi ljudi. Ljubi drugega za drugim. Spoštuj pot vsakogar. Vsakdo ti lahko 

pove svojo zgodbo. 

Predvsem pa sanjaj! Ne boj se sanjati. Sanjaj o svetu, ki ga še ne vidimo, a 

zagotovo pride. Če padeš, vstani znova! Nič ni bolj človeško, kot so napake. A 

prav te napake se zate ne smejo spremeniti v ječo. Božji Sin ni prišel za zdrave, 

ampak za bolne: torej je prišel tudi zate. 

Živi, ljubi, sanjaj, veruj. In z Božjo milostjo nikoli ne obupaj!« 



 

Saniramo cerkev ... 
 

 

 

 

 

Obnova cerkve se je torej – hvala 

Bogu! – 4. septembra začela in dobro 

napreduje. Že iz slike vidimo, kako so 

izvajalci zaščitili klopi, oltarje in orgle. 

Že prej smo iz cerkve odnesli vse, kar 

ni bilo pritrjeno in pretežko.  

Oder je bil zunaj postavljen spre-

daj na južni strani in zadaj na severni, 

tam, kjer so bile razpoke. Znotraj cer-

kve pa so odri levo in desno. Treba je 

bilo namreč dvigniti tudi pod na 

emporah (hodnikih od orgel proti 

prezbiteriju), ker so razpoke tudi na 

obokih nad stranskimi oltarji. 

Za okna v spodnjem delu cerkve 

smo dobili načrte in jih uskladili z Za-

vodom za varstvo kulturne dediščine. 

Z njimi prav lepo sodelujemo. Ker so 

v slabem stanju vsa okna v spodnjem 

delu cerkve in ne samo razpokana, 

bomo zamenjali vsa. 

V prezbiteriju so delavci že odprli 

dvignjene ploščice: osnovni tlak iz o-

pek ni poškodovan, zato bo kerami-

čar iste ploščice položil nazaj.  

Glede barvanja cerkve pa nam še 

ni popolnoma jasno: v popisu del je 

predvideno samo barvanje na mestih, 

kjer je poškodovan omet, verjetno pa 

bomo barvali samo delno, ker sred-

stev za celotno cerkev nimamo in jih 

tudi ni mogoče v tako kratkem času 

zbrati.  

Smo pa veseli, da dela potekajo v 

obojestransko zadovoljstvo. Delavci 

so marljivi, vsak ponedeljek pa se 

srečamo na koordinacijskem sestan-

ku, na katerem rešujemo vprašanja, 

ki se pojavljajo. In Bogu smo hvaležni, 

da se ni zgodila nobena nesreča in da 

imamo ksr primerno vreme. 
 

Maše v dvorani – v novi kapeli 
 

 

 

Nekateri ste nekoliko težko našli pot v kapelo, v kateri imamo mašo in 

hranimo Najsvetejše. Zdaj pa smo se že vsi privadili. Odmevi so različni. 

Nekateri pravijo: »Komaj čakam, da se vrnemo v cerkev ...« Več je pa takih, ki 

pravijo: »Zdaj smo pa res bolj povezani med seboj, ko smo drug ob drugem ... 

Najlepše bi bilo, da bi maše kar ostale v naši novi kapeli.« Sestre so jo res lepo 

uredile in človek se v njej dobro počuti. Pridite molit še drugi ... 



 

Praznovanja 
 

 

 

 

 

 

Novomašnik pri nas – V sredo, 13. septembra, je v naši kapeli 

maševal letošnji novomašnik Tine Povirk, doma iz Ihana pri Dom-

žalah. Na začetku maše ni mogla manjkati pesem Novomašnik, 

bod' pozdravljen. Po evangeliju pa nas je prijetno presenetil s 

“tekočo” pridigo. Na koncu maše smo prejeli novomašni blago-

slov in obljubili, da bomo mi molili zanj, on pa za nas vse, ki smo 

se zbrali pri tej preprosti, a lepi slovesnosti. 
 

Nives Hodnik je izpolnila 101 leto – V nedeljo, 24. septembra, 

smo v naši kapeli po deveti maši voščili Nives Hodnik z Jamove 

ceste, ki je dva dni kasneje obhajala 101. obletnico svojega roj-

stva. Če le more, se vsako nedeljo udeleži svete daritve. Na svoj 

rojstni dan pa se ni najbolje počutila, zato sem ji zvečer prinesel 

sveto obhajilo na dom. Bila je zelo vesela in se je za to milost za-

hvaljevala. – Tudi nas lahko spremlja njena misel, da jo v življe-

nju vodi in “gor drži” ljubezen: »Bog me ima rad.« 
 

Vabila 
 

 

Rožni venec – V nedeljo, 1. oktobra se po vsej Cerkvi prične molitev rožnega 

venca: ves mesec se bomo zbirali, da bi se približali Jezusu. In kako? Tako da 

bomo gledali Jezusa z Marijinimi očmi. – Pri nas bomo rožni venec molili vsak 

dan ob 17.30 pred večerno mašo. V petek, 13. oktobra, ga bodo molili 

birmanci, skupaj s svojimi starši. 
 

Teden za življenje – Od 1. do 8. oktobra bomo obhajali teden, v katerem se 

bomo večkrat spomnili, kakšno neizmerno vrednost ima vsako človeško 

življenje. Po Sloveniji bodo razna srečanja, pri nas pa se bomo tega namena 

spomnili pri molitvi rožnega venca. 
 

Jesensko srečanje za ostarele, bolnike in invalide v naši župniji bo v nedeljo, 

15. oktobra, pri deveti maši. K tej maši povabite starejše, ki jih poznate, inb 

vse, ki ne morejo vsako nedeljo v cerkev. Po maši se bomo ustavili na hodniku 

pred kapelo, ki je prav primeren prostor za druženje. 
 

Člani župnijskih svetov in drugi, ki vas bo vabilo nagovorilo, ste povabljeni na  

jesensko srečanje v Škofovih zavodih v soboto, 21. oktobra, od 9.00 do 13.00. 

Na koncu smo povabljeni na kosilo. Geslo tokratnega srečanja je Hoditi z 

družino: kako naj bi v današnjih spremenjenih razmerah vero prenašali na 

otroke.  
 

Sakralni abonma – Zaradi obnove cerkve bodo koncerti v okviru Sakralnega 

abonmaja oktobra, novembra in decembra v cerkvi sv. Jakoba. Prvi koncert bo 

v sredo, 18. oktobra, ob 19.30 pripravil Mešani zbor župnije Šturje. Vabljeni vsi, 

zaželeni so prostovoljni prispevki. 



 

Svete maše: delavnik 18.00, nedelja 9.00, 10.30 in 18.00. 
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: Nova KBM 0430 2000 3307 296, župnijski telefon: 01/252 48 64. 
 

Oktober 2017 pri nas 

 

  1. 10. nedelja, ob 17.30 molitev rožnega venca; 

  1.–8. oktober: teden za življenje, 1. oktobra ob 16.00 maša na Brezjah; 

  4. 10. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta; 

  5. 10. četrtek pred prvim petkom, pri rožnem vencu pred mašo in pri njej 

molitev za duhovne poklice; 

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

  7. 10. sobota, ob 9.00 srečanje za žlane ŽPS in druge v Škofovih zavodih; 

10. 10. torek, ob 18.30 v stolnici maša ob začetku akademskega leta; 

13. 10. petek, ob 17.30: rožni venec molijo birmanci skupaj s starši; 

15. 10. nedelja, ob 9.00 srečanje za ostarele, bolne in invalide (maziljenje); 

- ob 14.15 binkoštna dvorana; 

18. 10. sreda, ob 19.30 pri Sv. Jakobu prvi koncert Sakralnega abonmaja: 

Mešani pevski zbor župnije Šturje; 

21. 10. sobota, praznik Sv. Uršule, praznik uršulink in celodnevno češčenje; pri 

sklepu češčenja ob 18.00 se bomo spomnili tudi obletnice smrti 

Božjega služabnika Antona Strleta (20. oktober 2003); 

- ob 10.00 pri Sv. Jožefu vseslovensko srečanje ločenih. 

 

Fatimsko srečanje v Stični 
 

 

 

 

14. oktobra 2017 bo nad našo domovino zavel po-

seben piš Svetega Duha: ob 9.30 se bo v Stični začelo 

vseslovensko fatimsko romanje ob 100-letnici prika-

zovanj v Fatimi. Geslo tega srečanja je Skupaj živeti 

Marijin klic. Na ta dogodek se bomo po župnijah pri-

pravljali tri sobote. – Ob 11.00 bo v Stični somaševa-

nje škofov in duhovnikov iz vse Slovenije in nekaterih 

iz Hrvaške. Naj naša molitev z brati in sestrami iz Hrva-

ške razodeva, da smo eno Božje ljudstvo, ena Cerkev. 

Po maši bo procesija z vsemi kapelicami, ki so letos 

krožile po naših domovih. Posebej za to priložnost bo 

iz Fatime prišla delegacija in z njo fatimski kip Marije 

Romarice. Vabljeni to soboto v Stično! 
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