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 NAŠE OBČESTVO 
 

 

Škofovska sinoda 2018 o mladih in z mladimi 
 

 

 

 

 

»Dragi mladi, z veseljem vam naznanjam, 

da bomo oktobra 2018 obhajali škofovsko 

sinodo na temo “Mladi, vera in razločevanje 

poklicanosti”. Hotel sem, da bi bili vi v sre-

dišču pozornosti, saj vas nosim v svojem sr-

cu. Ravno danes predstavljajo pripravljalni 

dokument, ki ga izročam tudi vam kot “kom-

pas” za na pot.« Tako je papež Frančišek nagovoril mlade s pismom, ki jim ga je 

namenil ob predstavitvi pripravljalnega dokumenta za škofovsko sinodo 2018. 

Iz njega nekaj misli ... 

»Na misel mi prihajajo besede, ki jih je Bog namenil Abrahamu: “Pojdi iz 

svoje dežele, od svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo 

pokažem” (1Mz 12,1). Te besede so danes namenjene tudi vam, saj so besede 

Očeta, ki vas vabi “iti ven” z namenom, da vas pošlje proti neznani, a z odnosi 

varni prihodnosti, saj gre za srečanje, h kateremu vas On spremlja. Vabim vas, 

da prisluhnete glasu Boga, ki preko rahlega šepetanja Svetega Duha odmeva v 

vaših srcih ... 

Boljši svet se ustvarja tudi zaradi vas, zaradi vašega hotenja po spremembi 

in zaradi vaše velikodušnosti. Ne bojte se prisluhniti Svetemu Duhu, ki vam 

namiguje drzne odločitve, ne obotavljajte se, ko vest od vas zahteva tveganje, 

da bi šli za Učiteljem. Tudi Cerkev želi prisluhniti vašemu glasu, vaši rahločut-

nosti, vaši veri in tudi vašim dvomom ter vaši kritiki. Naj se zasliši vaš krik, naj 

odmeva po vaših skupnostih in naj pride tudi do pastirjev.« 

Vsi smo povabljeni, da bi za mlade več molili, in tudi nje same povabimo, naj 

več molijo za svoje vrstnike. Mladi iščejo in iščejo, a velikokrat v napačni smeri. 



 

Molitev in maša za domovino 
 

 

 

 

 

 

 

V ljubljanski stolni cerkvi sv. Nikolaja bo 

v četrtek, 21. junija 2018, ob 18.00 lju-

bljanski nadškof metropolit in predsednik 

Slovenske škofovske konference msgr. 

Stanislav Zore OFM skupaj s slovenskimi 

škofi daroval sveto mašo za domovino. 

K zahvalni maši za domovino, pred 

praznikom dneva državnosti, so poleg ver-

nikov povabljeni tudi predstavniki družbeno-političnega življenja in diplomatske-

ga zbora. Pri bogoslužju bodo poleg Zbora Slovenske filharmonije sodelovali tu-

di predstavniki Enote za protokol ter kvintet trobil orkestra Slovenske vojske. 

Pri sveti maši bomo praznovali obletnico formalne ustanovitve samostojne 

Slovenske škofovske konference, saj letos mineva 25 let, odkar je papež Janez 

Pavel II., po pridobitvi pozitivnega mnenja Kongregacije za škofe in Urada za 

odnose z državami pri Državnem tajništvu Svetega sedeža, 19. februarja 1993 

v skladu z normami in določbami cerkvenega prava potrdil statut samostojne 

Slovenske škofovske konference. 
 

Koroška nas vabi – romanje 2018 
 

 

ŠE SE LAHKO PRIJAVITE ... 

Tudi letos se bomo 23. junija po-

dali skupaj na romanje – na Koroško. 

Koroška skriva v sebi toliko lepot 

in pomembnih zgodovinskih krajev, 

da bi jih težko našteli v eni sapi, kaj 

šele obiskali v enem dnevu. Ker smo 

se odločili, da bomo romanje približali 

tudi družinam z manjšimi otroki, smo 

ga razdelili na dva dela: vožnjo na 

Koroško in dopoldanski čas bomo 

namenili molitvi, ogledom in razlagi, 

popoldanski čas pa bo tokrat bolj 

sproščen. Na poti domov se bomo 

spet posvetili molitvi in zahvali Bogu 

za vse lepote, ki nam jih podarja. 

Pot nas bo najprej vodila h Gospe 

Sveti, kjer si bomo ogledali cerkev. Po 

maši na Krnskem gradu se bomo na 

Gosposvetskem polju ustavili še pri 

vojvodskem prestolu. Po ogledu se 

bomo odpeljali v Celovec, kjer je v de-

želni hiši v dvorani grbov za nas po-

sebnega pomena knežji kamen. Zra-

ven deželne hiše bomo obiskali sa-

mostan sester uršulink – tam živi s. 

Grete, ki je bila kar nekaj časa v Lju-

bljani –, si ogledali samostansko cer-

kev in imeli čas za kosilo. 

Po odmoru in okrepčilu si bomo v 

bližini Celovca ogledali še svet v ma-

lem – Minimundus in občudovali le-

pote z vsega sveta. 



 

S. Marjeta Korbun, uršulinka 
 

 

 

 

 

Vsak Božji klic je skrivnost. Nežno se pojavi, se vedno bolj 

krepi in na koncu je tako močan, da preglasi vse drugo. 

Tudi klic s. Marjete se je začel čisto preprosto. Mama je 

vsak dan hodila v cerkev in s seboj nosila tudi Julči – tako so 

jo klicali. S. Marjeta pravi, da od prvega svetega obhajila da-

lje v njenem življenju ni bilo veliko dni, ko ne bi bila pri sv. 

maši in obhajilu. In Gospod je deloval v njeni duši in v celotni 

družini: tudi dva brata sta se odločila za duhovništvo. 

S. Marjeta je hodila v šolo, in ker so starše izselili v Bosno, 

je stanovala pri uršulinkah. Njihov zgled jo je pritegnil in tako 

je po vojni prosila za vstop. Po večnih zaobljubah leta 1952 so jo zaradi 

glasbenega talenta, ki ga je podedovala po starših, predstojnice poslale na 

študij muzikologije na Akademijo za glasbo v Ljubljani, kasneje pa je 

diplomirala še iz orgel, tudi zato, ker so tako želele predstojnice. 

V svojem življenju je z veseljem sprejela veliko nalog po raznih krajih, a 

njeno delo je bilo predvsem vodenje zborov in orglanje. Ob vseh teh opravilih 

pa je zapisala: »Moje glavno delo tukaj je molitev in življenje z Bogom.« 

S hvaležnostjo in zaupanjem v Božjo dobroto je sprejela tudi zadnji dve 

desetletji svojega življenja. Leta 2009 se je iz Mekinj preselila v Ljubljano in 

darovala svoje starostne težave v Božjo slavo, za rešitev človeštva, za mlade in 

duhovne poklice.  

Tudi ko zaradi bolezni ni mogla več hoditi in govoriti, je na njenem obrazu 

odsevalo globoko hrepenenje po Bogu, ki ga je do zadnjega dne svojega 

življenja na zemlji z velikim spoštovanjem prejemala v svetem obhajilu, tudi 

med nami, v naši cerkvi. Njeno življenje je dozorevalo za prehod v večnost in 

resnično pričevalo za besede, ki jih je sama zapisala: »Živim v Božjem miru z 

Gospodom in se tako bližam svojemu končnemu cilju. Bogu hvala za vse 

milosti, ki mi jih je bogato delil, potrpel z mojimi slabostmi in nezvestobo. Za 

vse slavim Gospoda, ki je dober in usmiljen.« 

Pred letom in pol se je poslovila s. Leopoldina Podgornik. Sestre so se tisti 

dan, ko je bila še doma, ob njej srečevale, molile in prepevale pesmi. Ob pesmi 

V nebesih sem doma so se tudi s. Marjeti orosile oči: najprej je zelo pozorno 

gledala v s. Leopoldino, nato pa je dvignila svoj pogled in se zazrla v nebo. Zdaj 

je tja odšla. Naj bo odslej naša priprošnjica pri Bogu, da bosta tudi nas nekoč v 

polnosti objeli Jezusova luč in Jezusova ljubezen v naročju Svete Trojice.  

 

Prijava k verouku 
 

V teh dneh razmišljam, ali se bodo vsi tisti, ki so bili rojeni leta 2012 in 

2013 ter krščeni pri nas ali v kakšni drugi župniji, odločili, da izpolnijo obljubo, 

ki so jo dali pri krstu: da bodo otroke vpisali k verouku? Vse vabim, da v ta 

namen veliko molimo.  



 

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 junij 2018 

 

  1. 6. prvi petek, dan, ko prejmemo mi in bolni po domovih zakramenta svete 

spovedi in obhajila; 

  2. 6. sobota, ob 11.00 spravna maša v Kočevskem Rogu; 

  3. 6. nedelja, ob 9.00 zahvalna maša za milosti veroučnega leta in razdelitev 

spričeval: 

  5. 6. torek, ob 20.00 orgelski koncert učencev Orglarske šole; 

  6. 6. sreda, ob 10.00 praznovanje dneva posvečenja dekanijskih duhovnikov 

v Planini pri Rakeku; 

- ob 19.00 seja župnijskega sveta; 

  9. 6. sobota, v Sevnici večne zaobljube uršulinke s. Andreje Perc; 

16. 6. sobota, romanje bolnikov na Brezje; 

21. 6. četrtek, ob 18.00 v stolnici maša za domovino; 

23. 6. sobota, ob 7.00 romanje h Gospe Sveti; 

28. 6. četrtek, ob 17.30 v cerkvi sv. Jožefa posvečenje štirih jezuitskih 

diakonov; 

29. 6. petek, ob 9.00 v stolnici posvečenje letošnjih novomašnikov.  

- nabirka Petrov novčič: dar papežu za potrebne v najrevnejših predelih; 

..1. 7. nedelja Slovencev po svetu; 

16. 7. nedelja, praznovanje 271-letnice posvetitve naše cerkve (17. julija 

1747);  

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

15. 8., sreda, slovesni praznik Marijino vnebovzetje, obnovitev posvetitve 

Materi Božji.  
 

 

Binkoštna dvorana v mesecu juniju bo kakor vsako leto na Sveti Gori pri 

Gorici. Marija nas vabi k molitvi in poudarja: »Če sem Mati vseh, ne morem, da 

ne bi trpela za grešnike, ker želim, da bi se vsi vrnili k Srcu mojega Sina Jezusa 

in mojemu Srcu. V raju sem blažena in z vami trpim na zemlji, moji ubogi sti-

skani otroci. Moje brezmadežno Srce je najvarnejše zavetje in rešilno sredstvo, 

ki ga v teh časih Bog podarja Cerkvi in človeštvu.« 

Nekateri sprašujete o duhovniku Ivanu Pojavniku, ki je pri nas vodil molitev v 

binkoštni dvorani: je pri domačih, njegova bolezen po Marijinem posredovanju 

miruje, počuti se bolje. Molímo še naprej zanj. 
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