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 NAŠE OBČESTVO 
 

Vsak človek je podoba živega Boga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papež Frančišek je v Bangladešu spre-

jel tudi skupino Rohingov, ki so pribežali 

iz Mjanmara, ker so bili pregnani. 

»Dragi bratje in sestre, vsi mi smo si 

sosedje. Nekaj malega lahko storimo mi, 

saj je vaša tragedija zelo velika. Toda na-

pravimo si prostor v srcu. V imenu vseh 

tistih, ki vas preganjajo, tistih, ki so vam 

storili veliko hudega, predvsem pa zaradi 

ravnodušnosti srca vas prosim odpuščanja.« Papež jih je nagovoril, ko so ga 

čakali med medverskim srečanjem, ki je potekalo na vrtu škofije, da bi se z 

njim po njem srečali. Nadaljeval je: »Mnogi med vami ste mi pripovedovali o 

velikem bangladeškem srcu, saj vas je sprejelo. Sedaj pa se bom jaz skliceval 

na vaše veliko srce, da bo sposobno dati nam odpuščanje, za katero prosimo. 

Dragi bratje in sestre, krščansko-judovska pripoved o stvarjenju pravi, da je 

Gospod, ki je Bog, ustvaril človeka po svoji podobi in sličnosti. Vsi mi smo ta 

podoba. Tudi tile bratje in sestre. Tudi oni so podoba živega Boga. Eno od izročil 

vaših verstev pravi, da je Bog na začetku vzel malo soli in jo vrgel v vodo, ki je 

bila duša vseh ljudi. Tako vsakdo nosi v sebi malo božanske soli. Ti bratje in 

sestre nosijo v sebi Božjo sol. 

Dragi bratje in sestre, svetu samo kažemo, kar dela sebičnost sveta z Božjo 

podobo. Še naprej jim delajmo dobro, jim pomagajmo, zganimo se, da bodo 

priznane njihove pravice. Ne zaprimo src, ne glejmo z druge strani. Današnja 

Božja navzočnost se imenuje Rohinga. Vsakdo naj da svoj odgovor.« 



Dela v cerkvi so končana ... 
 

 

Oznanjam vam veliko veselje: od 

naslednje sobote zvečer, 9. decembra 

2017, bomo imeli maše spet v cerkvi. 

No, nekaterim bo kar malo dolgčas 

po preprostem bogoslužju v kapeli, 

kjer smo se res počutili kot ena sama 

družina, drug ob drugem, drugi pa bo-

ste veseli, ker vam v manjšem prosto-

ru nekako ni bilo ugodno,  

Obnova je končana, zdaj je treba 

samo še na njihovo mesto vrniti stvari, 

ki smo jih pred začetkom del iz cerkve 

odnesli: kipe, slike, ozvočenje in še 

kaj. To bomo naredili v tem tednu, ta-

ko da se bomo lahko na 2. adventno 

soboto in nedeljo spet zbrali v cerkvi. 

Druga dela v cerkvi sem že opisal, 

v zadnjem mesecu pa so imeli mojstri 

veliko dela in tudi težav z zamenjavo 

oken. Bili so zelo pazljivi in spoštljivi 

do svetega prostora, posebno so 

seveda pazili, da ne bi poškodovali 

oltarjev, saj so okna tik za njimi. Za-

menjava oken pa je bila potrebna, saj 

so bila nekatera že trhlena.  

Okna so zdaj res najboljša, imajo trojno izolacijo, ki je hkrati zvočna in 

toplotna: zunaj je 6 mm steklo katedral, nalepljeno na termopan iz dvojnega 6 

mm stekla. Cerkev je zato tudi bolj svetla. 

Kakor sem že napisal, se zaradi previsokih stroškov nismo mogli odločiti za 

barvanje celotne cerkve. Smo pa prebarvali kar dobršno površino spodnjega 

dela cerkve, posebno tam, kjer je bilo zelo umazano zaradi radiatorjev. 

Prebarvan je tudi celoten prostor pod korom, kjer je belež že odstopal. 

Mislim, da moramo biti Bogu hvaležni, da nam je uspelo v cerkvi popraviti 

vsaj glavne poškodbe in se bo naša družina še z večjim veseljem zbirala v 

našem domu. Hvaležni smo sestram uršulinkam, ki so se dogovarjale za 

odškodnino in skrbele, da je obnova lepo potekala, hvaležni Ministrstvu za 

kulturo, ki je prispevalo skoraj polovico sredstev za obnovo, hvaležni smo 

vodstvu in delavcem podjetja Gradnje Moste, ki je zahtevno sanacijo izvedlo. 

Še ena sprememba: ker je bilo pri dopoldanskih mašah čez teden zelo malo 

ljudi in so maše ob isti uri v drugih cerkvah, bo odslej maša ob delavnikih samo 

zvečer, razen na nekatere praznike, ta teden na Brezmadežno ob 10.00. 



 

Moj advent 
 

 

 

V petek zvečer sem šel po mestu, moral 

sem v lekarno. Ljudi je bilo toliko, da smo se 

težko srečevali. Z veseljem sem doživljal ta 

vrvež svojih bratov in sester, ki so bili vsi do-

bre volje, vsaj tako je bilo čutiti. 

Hodil sem med njimi in se spomnil: zanje 

lahko zmolim rožni venec Božjega usmilje-

nja in nebeškega Očeta prosim v Jezusovem 

imenu: »Po njegovem prebridkem trpljenju, 

usmili se nas in vsega sveta.« Za vse te ljudi, 

ki so mnogokrat daleč od njega, je dal svoje 

življenje, za vsakega. Rožni venec je zazve-

nel čisto drugače kot takrat, ko ga molim 

sam v svoji sobi. 

A prevevela me je še druga misel: »Ali bo 

tudi nam blišč zunanjosti prekril bistvene 

stvari, ali bo čudovito lepo okrašena smreka 

pomembnejša kot Jezus, ki nas čaka v cer-

kvi?« Mnogi Jezusa ne poznajo. Slišali so 

zanj, a ne tako, da bi jih pritegnil. Mnogi so 

tudi pozabili nanj, čeprav so ga morda včasih poznali. 

Mi pa ga poznamo. Vemo, da je pred 2000 leti prišel na svet in da želi 

danes priti v moje življenje kot Kralj, ki mi prinaša dobrote, ki niso od tega 

sveta, a človeka neskončno bolj napolnijo kot vse drugo na svetu. 

Ali bomo letošnji advent preživeli z njim? Bomo prišli kdaj tudi med tednom 

k maši? Bo naš advent poln dejanj ljubezni? Bomo večkrat “na štiri oči” z 

Bogom? Bomo na Božje ponudbe odgovarjali kakor Marija: »Glej, dekla sem 

Gospodova, zgôdi se mi po tvoji besedi«? Potem bomo tudi božič doživeli kot 

nekaj čisto novega, kot resnični praznik učlovečene Božje ljubezni.  

Vsem želim globok advent in blagoslovljen božič ...                   župnik Dragan 
 

Utrinek 
 

 

Majhna  deklica se je zvečer sprehajala z 

očetom. Gledala je v zvezde. Očarale so jo, a 

tega ni povedala. Ko jo je oče vprašal, o čem 

razmišlja, je dekletce odgovorilo: »Če je že 

spodnja stran nebes tako lepa, kako lepa 

mora biti šele ona druga. Tam je mama in 

vem, kako rada ima lepe kraje.« Otrok, ki je 

hodil globoko zamišljen v ozvezdje, je tisti 

trenutek pomagal očetu na težki poti k Bogu. 
Božjo Rustja, Drobne zgodbe za dušo 



 

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. 
 

Koledar za december 2017 

 

  3. 12. nedelja Karitas, nabirka za potrebne; 

  5. 12. torek, po večerni maši pride Miklavž, v župnišču ... 

  6. 12. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta; 

  7. 12. četrtek, ob 19.15 vaja pevskega zbora za sodelovanje pri letošnjem 

praznovanju božiča; 

  8. 12. petek, slovesni praznik Brezmadežno spočetje Device Marije,  

- sveta maša bo v kapeli tudi dopoldne ob 10.00; 

10. 12. druga adventna nedelja, maše spet v cerkvi (že v soboto zvečer); 

20. 12. sreda, ob 19.30 bo v cerkvi sv. Jakoba na tretjem koncertu Sakralnega 

abonmaja sodeloval Zbor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana z 

zborovodjem Ambrožem Čopijem; 

17. 12. tretja adventna nedelja, ob 14.15 binkoštna dvorana; 

23. 12. sobota, ob 19.30 koncert Zbora in orkestra Adoramus in Cantabile v 

Cankarjevem domu; 

24. 12. četrta adventna nedelja,  

- sveti večer, po družinah se zberemo, kropimo dom in molimo; 

- ob 18.00 otroška božičnica in družinska maša; po pridigi  

blagoslov otrok v božičnem času; otroci prinesejo svoje hranilnike; 

- 22.00 prva nočna maša z ljudskim petjem; 

25. 12. ponedeljek, BOŽIČ, rojstvo našega Gospoda Jezusa Kristusa: 

- polnočnica, zbor poje stare božične pesmi z orglami; 

- svete maše še ob 9.00, 10.30 in 18.00; tudi pri večerni maši sodeluje 

mešani pevski zbor; 

26. 12. torek, SV. ŠTEFAN, sveti maši ob 10.00 in 18.00;  

31. 12. nedelja, slovesni praznik Svete družine,  

- ob 18.00 zahvalna maša za milosti letošnjega leta; 

1. januar 2018 ponedeljek, Marija, sveta Božja Mati, dan miru;  

- sveti maši ob 10.00 in 18.00. 
 

Od 12. do 21. decembra vsak dan od 16.00 do 19.00 sestre v Kulturnem centru 

pripravljajo “advent pri uršulinkah”: postavljena bo razstava fotografij, predvajali 

bodo tri kratke filme, ogledali si boste lahko mali adventni sejem z izdelki otrok iz 

vrtca in študentk (in kaj kupili). Povabljeni vsi in povabite še druge ... 
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