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 NAŠE OBČESTVO 
 

Vstali Kristus v nas in med nami 
 

 

 

 

 

Jezusa je treba v večnem mestu /in v vseh 

mestih/ obuditi od mrtvih in ga prinesti povsod. On 

je Življenje, in sicer popolno življenje. To ni le nekaj 

verskega. /.../ To ločevanje Jezusa od celotnega 

človekovega življenja je praktično krivoverstvo se-

danjih časov, zasužnjevanje človeka nečemu, kar 

je manj od njega, in odrivanje Boga, ki je Oče, da-

leč proč od otrok. Ne, Jezus je Človek, popolni člo-

vek /.../ Kdor je našel tega Človeka, je našel reši-

tev vsakega človeškega in Božjega problema. On 

to dokazuje. Dovolj je, da ga ljubimo. /.../ 

Včasih mislimo, da evangelij ne rešuje vseh člo-

veških težav in da prinaša samo Božje kraljestvo, 

umevano edinole v verskem smislu. Vendar ni ta-

ko. Seveda ne rešuje vseh težav zgodovinski Jezus 

ali Jezus kot glava skrivnostnega telesa. To dela Jezus-mi, Jezus-jaz, Jezus-ti ... 

Jezus v človeku, v tem določenem človeku – kadar je njegova milost v njem 

– gradi most, utira pot. /.../ Kot drugi Kristus, ud njegovega skrivnostnega 

telesa, vsak človek prispeva svoj značilni prispevek na vseh področjih: v 

znanosti, v umetnosti, v politiki /.../. Poleg prenovljene, “nove” teologije 

(utemeljene na trinitaričnem življenju, živetem v Kristusovem skrivnostnem 

telesu) je potrebna tudi nova znanost, nova sociologija, nova umetnost, nova 

politika [...]: vse so nove zato, ker so Kristusove, ker jih je prenovil njegov Duh. 

Roditi se mora nov humanizem, kjer je človek zares v središču, tisti človek, ki je 

predvsem Kristus, in sicer Kristus v ljudeh.              Chiara Lubich, Krik 



Velikonočno voščilo naših škofov 
 

 

 

 

 

»Gospod je vstal! Zares je vstal!« 

To je veselo sporočilo velikonočnega dogodka, ki ga nestrpno pričakujemo 

ves postni čas. Ob tem sporočilu slišimo in izrekamo še druge vzklike: »Radujte 

in veselite se!« »Odrešeni ste, aleluja!« »Smrt in greh sta premagana, aleluja!« 

Morda se bo kdo od ljudi pri navedenih vzklikih vprašal: Kaj to pomeni? 

Zakaj je Jezus vstal od mrtvih? Česa sem pa jaz rešen? Kaj vse to praznovanje 

pomeni in kako konkretno to vstopa v moje življenje? 

Naše voščilo ob velikonočnih praznikih je hkrati molitev in prošnja k Svete-

mu Duhu za veselje in sprejemanje velikonočne skrivnosti. Na binkoštni dan so 

apostoli prejeli Svetega Duha, da so razumeli in v polnosti vstopili v skrivnost 

velike noči: Jezusove daritve in odrešenja. V skupnosti Cerkve so se ljudje vese-

lili, se dali krstiti, oznanjali Jezusovo vstajenje in živeli novo življenje; življenje 

prenovljenih ljudi, življenje velikonočnega kristjana. 

Bratje in sestre, najprej vas ob prazniku vabimo k veselju nad lastnim kr-

stom: nad tem, da smemo biti po skrivnosti Jezusove smrti in vstajenja člani 

Cerkve, udje Kristusovega skrivnostnega telesa. Vabimo vas tudi k veselju nad 

zaupanim poslanstvom, ki nam ga izroča vstali Jezus: poslanstvom v krščan-

skem občestvu, župniji, redovni ali drugi skupnosti, družini, narodu, človeštvu … 

V hvaležnosti se veselimo, da smemo sodelovati z vstalim Gospodom in služiti s 

svojim delom, z molitvijo in darovanim trpljenjem. 

Zato voščimo vsem duhovnikom, re-

dovnikom in redovnicam, vsem vernikom 

doma in po svetu, posebej bolnim in tr-

pečim, da bi bili odprti Svetemu Duhu za 

prejem oznanila; da bi vaša srca napol-

nilo veselje zaradi odrešenja; da bi to 

skrivnost sprejeli kot neizmeren dar; da 

bi vstali Jezus vstopil v vaš vsakdanjik in 

vse medsebojne odnose; da bi to veselo 

novico posredovali še drugim ljudem! 

Vaši škofje 

 

Tudi oba z gospodom Rojcem voščiva, 

da bi Vstali vsakemu, ki pripada našemu 

občestvu (in vsem ...), prinesel največjo 

milost, ki jo lahko prejmemo: da ga spo-

znamo in priznamo za svojega Odrešeni-

ka. Vstali nosi zastavo zmage z napisom 

JHS=IHS – Iesus Hristos Soter, Jezus Kri-

stus Odrešenik. Da bi se zavedali, da 

smo odrešeni z njegovo neskončno lju-

beznijo, ki se nas dotika prav ta trenutek! 



 

Duhovna obnova za birmance v Planini 
 

 

 

 

 

V soboto, 3. mar-

ca, smo se odpra-

vili na duhovno 

obnovo v Planini. 

Program se je za-

čel s predstavi-

tvijo animatorjev, 

nato smo se raz-

delili v skupine. V 

skupinah smo se 

najprej predstavi-

li, nato pa se po-

govarjali o krivi-

cah po svetu. Ta 

del programa je 

bil bolj resen. 

Po kosilu smo 

imeli igre, kjer smo se odločili, da gremo plesat. Naučili smo se zelo veliko zvrsti 

plesa. Kasneje smo imeli predavanje o ženskosti. Nato sta prišla dva para in 

sta govorila o tem, kako sta se spoznala.  

Po nekaj minutah odmora smo se začeli pripravljati na sveto mašo. Po maši 

smo povečerjali in se veseli vrnili domov. Ta obnova mi je bila zelo všeč, saj 

mislim, da smo se vsi birmanci zbližali in se še bolj spoprijateljili.   Elu Žakelj 

 

Včeraj sem se imela čudovito. Zjutraj sem že zgodaj vstala, a se mi to sedaj 

sploh ne zdi pomembno glede na to, kar sem doživela; bilo je resnično vredno.  

Ko smo prišli v Plani-

no pri Rakeku, smo se 

razdelili po skupinah. V 

svoji skupini sem bila iz 

naše župnije sama ... Po 

uvodni igrici in malici 

smo se sprostili in zače-

la sem zares uživati. 

Razmišljala sem o 

marsikateri stvari, pred-

vsem pa začela razmi-

šljati, kdo sem jaz.  

Dan je kar prehitro 

minil in upam, da bomo 

to še kdaj ponovili.  

Rebeka Čebulc 



 

Nedelja Božjega usmiljenja 
 

 

 

 

 

Sveti papež Janez Pavel II. (1978–2005) je 30. 

aprila leta 2000, na nedeljo po veliki noči, 

razglasil poljsko redovnico Favstino Kowalsko za 

svetnico ter ob tej priložnosti določil, da se bo prva 

nedelja po veliki noči »odslej v vsej Cerkvi 

imenovala nedelja Božjega usmiljenja«. Papež se 

je pri tem oprl na javno razodetje, posebej na 

Božjo besedo te nedelje, ki nazorno govori o 

Božjem usmiljenju, povod pa je bilo Jezusovo razodetje sestri Favstini: »Hči 

moja, govori vsemu svetu o mojem neizmernem usmiljenju. Hočem, da je 

praznik Božjega usmiljenja zatočišče vseh duš, pribežališče vseh grešnikov. Ta 

dan bom razodel polnost svojega usmiljenja. Kdor bo ta dan opravil sveto 

spoved in prejel sveto obhajilo, bo dobil popolno odpuščanje grehov in kazni za 

grehe. Naj se nihče ne boji priti k meni, čeprav so njegovi grehi še tako veliki. 

Hočem, da praznik mojega usmiljenja slovesno obhajate prvo nedeljo po veliki 

noči. Povej ranjenim ljudem, da se morajo zateči k mojemu usmiljenemu Srcu 

in dal jim bom svoj mir. Preden pridem kot pravičen sodnik, pridem kot kralj 

usmiljenja. Kdor zavrne moje usmiljenje, se sam obsodi.« 

 

Nives Hodnik  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred poldrugim letom smo pri Sveti Trojici obhajali 

posebno slovesnost: za 100 let svojega življenja se je 

zahvaljevala Nives Hodnik. Najlepše iz njenega življenja: je 

mati 11 otrok (3 sinov in 8 hčera, ena je že v večnosti). 

Tudi v teh letih je še redno prihajala v cerkev. Vedno je 

bila polna optimizma in ljubezni. Mnogokrat stari ljudje radi 

kaj potožijo, ona pa nikoli. Že od malega je namreč čutila, 

»da Bog hodi za njo«. Velikokrat je ponavljala, da jo v 

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

Še pred dobrimi tremi tedni je bila v nedeljo pri deveti 

maši. Naslednji dve nedelji ni mogla v cerkev, a je bilo njeno hrepenenje po 

Jezusu tako veliko, da je prosila za obhajilo. Zelo se je zanj zahvaljevala. 

V soboto, 24. marca zjutraj, pa je doživela Srečanje: njen Gospod je prišel in 

jo popeljal v novo življenje, po katerem je tako hrepenela. Ko sem šel takoj 

zjutraj molit na dom, je bilo med vsemi, ki smo se zbrali, čutiti posebno Božjo 

navzočnost, nekaj čudovito lepega. 

Še isti dan zvečer je bila zanjo maša in pri njej se je zbralo veliko domačih in 

čutiti je bilo, da je navzoča tudi naša stoletnica. Bilo je res nekaj božjega. 

Domači pravijo, da jo čutijo še naprej ob sebi in marsikdo reče: »To je pa bila 

velika mama.« Bog nam daj še veliko takih mater! 



 

Baročna mecena Jakob in Ana 
 

 

 

 

 

V ponedeljek, 19. marca, na 52. obletnico ustanovitve 

naše župnije, je bilo v naši cerkvi, v samostanski dvorani, 

zelo zanimivo in dobro obiskano predavanje. Dr. Ferdinand 

Šerbelj, zelo znani umetnostni zgodovinar, nam je 

spregovoril o ustanovitelju (lat. fundator) naše cerkve in 

samostana Jakobu Schellu pl. Schellenburgu in njegovi ženi 

Ani Katarini, roj. Hofstätter.  

Predavanja so se udeležili naši župljani, prijatelji Narod-

ne galerije, kjer je bil predavatelj 

dolga leta zaposlen, njegovi o-

sebni prijatelji in znanci, tako da 

je bila dvorana dokaj polna. 

Občudovali smo, s kakšno 

lahkoto je predavatelj nizal let-

nico za letnico, podatek za po-

datkom, in začutili, s kakšno 

vero sta oba zakonca skrbela, 

da imetja, ki jima ga je dal Bog, 

nista porabljala samo zase, am-

pak nalagala v “nebeško ban-

ko”. Njuna lika sta ob predava-

teljevih besedah v vseh lepoti zažarela pred nami. Na koncu smo slišali: »Še 

nas povabite na kakšno podobno predavanje ...«  

 

Mariborski ministrantje pri nas 
 

 

 

 

 

 
V soboto, 17. marca, je prišlo na izlet v Ljubljano 70 mariborskih ministrantov 

pod vodstvom s. Štefke Klemen. Pri nas so imeli ob 12.00 sveto mašo. 



 

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 april 2018 

 

  1. 4. nedelja, največji krščanski praznik velika noč, praznik vstalega Kristusa; 

  2. 4. ponedeljek, sveti maši ob 10.00 in 18.00; 

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

  6. 4. prvi petek, dan, ko smo običajno povabljeni k spovedi in obhajilu; 

  8. 4. nedelja Božjega usmiljenja; 

14. 4. sobota, ob 9.30 pri sv. Jožefu prvo vseslovensko srečanje mož; 

15. 4. nedelja, ob 14.15 binkoštna dvorana; 

18. 4. sreda, ob 19.30, na sedmem koncertu Sakralnega abonmaja bo nastopil 

Komorni sestav Akademije za glasbo v Ljubljani pod vodstvom 

umetniškega vodja Daliborja Miklavčiča; 

19. 4.četrtek, obletnica izvolitve papeža Benedikta XVI.; 

22. 4. nedelja Dobrega pastirja, molitev za duhovne poklice; 
 

Kar je bilo in kar bo ... 
 

Marijina zemlja – Na tiho nedeljo smo 

si šli z nekaterimi starši in otroki v Ko-

losej ogledat film Marijina zemlja. Vsi 

smo ga globoko doživeli, Jakob pa je 

rekel: »Meni je bilo najbolj všeč, da se 

je na koncu spreobrnil tudi “hudičev 

advokat”.« 

Vseslovensko srečanje očetov, mož in 

sinov – Medškofijski odbor za družino 

skupaj z drugimi pripravlja prvo vse-

slovensko srečanje očetov, mož in si-

nov z naslovom: »Tukaj sem, pošlji 

mene!« Srečanje bo v soboto, 14. 

aprila 2018, pri sv. Jožefu v Ljubljani. 

Ob 9.30 se bo začelo s sveto mašo, ki 

jo bo daroval ljubljanski nadškof me-

tropolit Stanislav Zore, sledilo bo pre-

davanje, delo po skupinah, skupno 

kosilo in pričevanja. 

Sklep bo ob 16.30. Na srečanje so 

lepo vabljeni vsi možje: škofje, duhov-

niki, redovniki in laiki, tako poročeni 

kot neporočeni. 

Za več informacij in da se prijavite 

na dogodek, obiščite spletno stran: 

www.moskaduhovnost.si. 
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