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 NAŠE OBČESTVO 
 

Gledati z očmi človeka in z očmi Boga 
 

 

 

 

 

 

 

Papež Frančišek se je 31. marca pri 

maši v Domu sv. Marte spomnil svetnika, 

ki je tisti dan godoval – sv. Janeza Boska 

– in ga postavil za zgled vsem duhovni-

kom. Lahko bi rekli: podobno velja tudi za 

starše, ki želite svoje otroke pripeljati k 

Bogu, ali bolje: v Boga. 
 

Papež je spomnil na besede don Bo-

skove mame. Bila je »ponižna kmečka žena, ki ni študirala na teološki 

fakulteti«, a je na dan duhovniškega posvečenja sinu rekla: »Danes boš začel 

trpeti.« Zagotovo je hotela poudariti neko resničnost, a prav tako pritegniti 

pozornost, kajti če se don Bosko ne bi zavedal, da obstaja trpljenje, bi to 

pomenilo, da nekaj ni šlo dobro. »Gre za preroštvo matere, ki je bila preprosta 

žena, a je imela srce, polno duha,« je dodal papež. Za duhovnika je torej 

trpljenje znamenje, da stvari gredo dobro. A ne zato, ker bi bil kakšen »fakir«, 

ampak zaradi tistega, kar je delal tudi don Bosko: imel je pogum gledati 

resničnost z očmi človeka in z očmi Boga.  

Opozoril je, da vedno obstaja tveganje, da bi gledali ali »preveč človeško in 

premalo božje« ali pa »preveč božje in premalo človeško«. »A če ne bomo 

tvegali, v življenju ne bomo naredili ničesar,« je dodal.  

Papež Frančišek se je ob koncu homilije zahvalil Bogu, da nam je dal sv. 

Janeza Boska. Kot otrok je začel delati, vedel je, kaj pomeni vsak dan zaslužiti 

za kruh, razumel je, kaj je sočutje, kaj je dejanska resnica. Ta mož je od Boga 

prejel veliko srce očeta in učitelja, je sklenil sveti oče. 



 

Bratje in sestre se srečujemo 
 

 

 

 

Kakor vsako leto je 24. januarja v cer-

kvi Sv. Trojice v Ljubljani potekala maša 

ob tednu za edinost kristjanov. Pri njej je 

prepeval zbor Bogoslovnega semenišča v 

Ljubljani (navzoči so bili tudi vsi bogo-

slovci z vodstvom na čelu), somaševanje, 

pri katerem je pridigal častni kanonik An-

ton Rojc, je vodil ljubljanski nadškof me-

tropolit Stanislav Zore OFM. 

Po maši so sledili ekumenski nagovo-

ri, ki so jih pripravili evangeličanski škof 

mag. Geza Filo, arhijerejski namestnik 

Srbske pravoslavne cerkve o. Aleksandar 

Obradović in nadškof Stanislav Zore. Dru-

ženje v samostanski dvorani pa je udeležence – med njimi so bili tudi laiki iz 

obeh bratskih skupnosti – še globlje povezalo med seboj. Pri pripravi so sodelo-

vali tudi člani župnije, pripadniki Marijinega dela, pri pogostitvi pa so glavni del 

bremena nosile sestre uršulinke.    Foto: p. Ivan Rampre DJ 
 

 

 

Ali smemo sebi ali drugemu vzeti življenje? 
 

V našem času se tudi pri nas pri nekaterih poja-

vlja mnenje, da ima človek oblast nad svojim življe-

njem in življenjem tistih, za katere se mu zdi, da nji-

hovo življenje ni več vredno, da ga živijo. 

Radio Ognjišče zato v torek, 12. februarja 2019, 

ob 19. uri v Zavodu sv. Stanislava pripravlja okroglo 

mizo z naslovom: 

Pravica ugasniti življenje? 
 

Sodelovali bodo zdravnica dr. Mateja Lapuh, s. 

Emanuela Žerdin, zdravnik dr. Radko Komadina in 

sociolog in teolog dr. Vinko Potočnik. 

VABLJENI! 



 

»Povedem jo v puščavo, spregovorim ji na srce« 
 

 

 

 

 

Če se odpravljamo na potovanje, mora-

mo vedeti, kam gremo. In tako je s postnim 

časom, ki je predvsem duhovno potovanje 

naproti veliki noči, prazniku vseh praznikov. 

To potovanje nam govori o temeljnih stvareh 

naše vere in krščanskega življenja, zato post-

ni čas imenujemo tudi duhovne vaje za vso 

Cerkev. Prav to Božje ljudstvo je nevesta, ki 

jo Gospod vabi, da vstopi v puščavo, v kraj 

preizkušnje in razodetja Božje moči, kjer Bog  

človeku spregovori v intimi srca. Beseda, ki 

nam jo podarja, očiščuje našo podobo o 

Bogu in človeku in razodeva resnico, ki je v 

Kristusu Jezusu.  

Zato bodo v postnem času večerna du-

hovna srečanja vsak torek ob 19. uri v dvorani Uršulinskega samostana. Prvo 

srečanje bo na predvečer pepelnice, v torek, 5. marca. Program pripravlja s. 

Božena Kutnar. 
 

Prenovljena Družina – vam je všeč? 
 

 

 

Na nedeljo, 3. februarja 2019, 

je v naše župnije prišla prenovljena 

Družina, obogatena z novimi vsebi-

nami. V uredništvu vam želijo priti 

naproti, zato so se odločili za poseb-

no naročniško akcijo. 

Na to nedeljo (pa tudi pozneje!) 

so na voljo posebne naročilnice, ki 

vam bodo omogočile prejemanje 

treh zaporednih številk tednika 

brezplačno, poleg tega pa dobite še 

darilo: kuharsko knjižico Praznične 

dobrote.  

Na mizici pod korom boste lah-

ko novo Družino prelistali, izpolnili 

naročilnico in jo kar tam oddali. Po 

treh številkah pa se boste odločili, 

ali jo boste še naprej naročali. Veli-

ko novega boste zvedeli in pogla-

bljali svojo vero. Celoletna naročni-

na za 52 številk znaša 104 evre.  



 

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; 
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Koledar za februar 2019 

 

  2. 2. prva sobota, praznik Jezusovo darovanje, svečnica, maša tudi ob 10.00; 

pri obeh mašah blagoslov sveč in nabirka za razsvetljavo; 

  3. 2. nedelja, po vseh treh mašah blagoslov sv. Blaža; 

po blagoslovu prijave za tri brezplačne številke prenovljene Družine; 

  3. do 5. 2., potovanje papeža Frančiška v Združene arabske emirate, geslo: 

Naredi me za orodje svojega miru; 

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

11. 2. ponedeljek, god lurške Matere Božje, svetovni dan bolnikov; 

15. in 16. 2., petek in sobota, ob 9.00 informativna dneva za osmošolce in 

devetošolce na srednjih šolah, tudi katoliških, ter na Teološki fakulteti; 

17. 2. tretja nedelja, ob 14.15 binkoštna dvorana; 

20. 2. sreda, ob 19.30 peti koncert Sakralnega abonmaja: Dekliška vokalna 

skupina Bodeča Neža nam bo pod vodstvom dirigentke Mateje Černic 

predstavila skrivnost Kristusovega življenja v gregorijanskem koralu; 

  5. 3. torek, ob 19.00 vsak postni torek v samostanski dvorani večerna 

duhovna srečanja, ki jih pripravlja s. Božena Kutnar; 

  6. 3. sreda, pepelnica, začetek postnega časa; 

  8. 3. petek, po maši molitev križevega pota; 

  9. ali 23. 3., sobota, v Zavodu sv. Stanislava od 9.00 do 13.00 spomladansko 

srečanje članov ŽPS; 

16. 3. sobota, v Zavodu sv. Stanislava vseslovensko srečanje mož, sinov in 

očetov; 

19.–25. marca teden družine. 

 
 

 

 

Bodeča Neža 
 

Dekliška vokalna skupina Bodeča Neža že od 

ustanovitve leta 2003 deluje pod okriljem Prosvet-

nega društva Vrh sv. Mihaela v slovenskem zamej-

stvu v Italiji in z glasbo presega okvirje, ki so nam 

jih postavile meje. S svojim delom je skupina v 

preteklih letih dosegala vedno večje uspehe tudi v 

mednarodnem okolju. 
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