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 NAŠE OBČESTVO 
 

Iz postne poslanice papeža Frančiška 
 

 

 

 

 

Postiti se pomeni naučiti se 

spremeniti svoj odnos do drugih in 

do ustvarjenih bitij: od skušnjave, da 

bi nasitili svojo požrešnost, preiti k 

sposobnosti trpeti zaradi ljubezni, ki 

lahko zapolni praznino v našem srcu. 

Moliti, da bi se znali odpovedati če-

ščenju samozadostnosti in lastnega 

jaza ter se znali predstaviti kot iskal-

ci Gospoda in njegovega usmiljenja. 

Dajati miloščino, da bi izstopili iz nespameti živeti in kopičiti vse za nas same v 

utvari, da si zagotavljamo prihodnost, ki nam ne pripada. Tako bomo ponovno 

odkrili veselje Božjega načrta za stvarstvo in vsakega od nas, ki je v tem, da 

ljubimo Boga, svoje brate in sestre in ves svet ter v tej ljubezni najdemo svojo 

resnično srečo. /.../ 

Štiridesetdnevni »postni čas«, ki ga je Božji Sin preživel v puščavi, ima za 

svoj cilj, da puščavo stvarstva ponovno spremeni v tisti vrt občestva z Bogom, 

kakršen je bil pred izvirnim grehom. Naj bo naš postni čas hoja po isti poti, da 

bi povrnili Kristusovo upanje vsemu stvarstvu, »da se bo /…/ iz suženjstva 

razpadljivosti rešilo v svobodo slave Božjih otrok«. Naj ta milostni čas ne izzveni 

v prazno. Prosimo Boga, da nam pomaga pri resničnem spreobrnjenju. Opusti-

mo egoizem, pogled usmerjen vase, in se obrnimo h Kristusovi veliki noči. 

Postanimo bližnji bratom in sestram v težavah, delimo z njimi svoje duhovne in 

materialne dobrine. Tako bomo sprejeli v svoje življenje Kristusovo zmago nad 

grehom in smrtjo ter v stvarstvo pritegnili njegovo moč, ki preobraža. 



 

 
Prvo srečanje bo na predvečer pepelnice, v torek, 5. marca. 

 

Barve zelenega smaragda 
 

 

 

 

 

 

Duhovnik in skladatelj Avgust Ipavec, ki živi na Dunaju, je napisal pretreslji-

vo ljudsko simfonično pesnitev z naslovom Barve zelenega smaragda. Uro in tri 

četrt dolga predstava govori o trpljenju v prvi svetovni vojni. Prvič so to skladbo 

izvedli septembra 2016 v do zadnjega kotička napolnjeni baziliki na Sveti Gori. 

Skladatelj bo tudi tokrat na oder pripeljal okrog sto sodelavcev: glasbenikov, 

recitatorjev in plesalcev. Orkester Cantabile iz Logatca, ki se mu bo pridružil 

madžarski orkester, bo vodil dirigent Marjan Grdadolnik. – Pesnitev bodo 

izvedli v nedeljo, 24. marca, ob 17. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. 

Vstopnice za dogodek, ki je vreden ogleda, so že na voljo v Cankarjevem domu. 

Več na: https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/barve-zelenega-smaragda-tudi-v-ljubljani 



 

Moj post 2019 
 

 

 

Postni čas, ki nas pripravlja na veliko noč, naj bo čas milosti, duhovne 

poglobitve in dobrih del, ki jih bomo darovali za potrebe Cerkve in vsega sveta.  

Cerkev za postni čas določa posebne oblike spokornosti. Strogi post je na 

pepelnično sredo (6. marca) in na veliki petek (19. aprila). Ta dva dneva se le 

enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od 

izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.  

Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa 

smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore 

ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 

14. leta. 

 

Vseslovensko srečanje mož, očetov in sinov 2019 
 

 

 

Voditelji in predstavniki moških skupin po Sloveniji pripravljajo drugo 

vseslovensko srečanje očetov, mož in sinov z naslovom Srečen in uspešen?, ki 

bo v soboto, 16. marca 2019, v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu pri Ljubljani. 

Program se bo začel s slavljenjem mož ob 8.45 in nadaljeval s sv. mašo, ki 

jo bo daroval p. Vili Lovše, DJ. 

O Božjem načrtu, kako doseči 

srečo in uspeh v poslovnem in 

družinskem življenju, bosta 

spregovorila p. Branko Cestnik 

CMF in pastor Steve Telzerow. 

Znotraj programa je predviden 

tudi čas za pogovor v majhnih 

skupinah in za štiri delavnice: 

 o uspehu v poslu in 

družini; 

 o boju s pornografijo; 

 o slavilni molitvi; 

 pričevanja mož. 

Srečanje se bo sklenilo ob 

17.00 z blagoslovom in zakra-

mentom bolniškega maziljenja. 

Na srečanje so lepo va-

bljeni vsi možje: škofje, duhov-

niki, redovniki in laiki, tako po-

ročeni kot samski, ločeni ali o-

vdoveli. 

Za več informacij in za pri-

javo na dogodek obiščite splet-

no stran: moskaduhovnost.si. 



 

Svete maše: delavnik 18.00, prazniki tudi ob 10.00; nedelja 9.00, 10.30 in 18.00. 
Pisarna: ponedeljek, torek, četrtek in petek 10.00–11.00, petek 16.00–17.00. 
 

 

 

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 marec 2019 

 

28. 2. četrtek pred prvim petkom, maša tudi ob 10.00; pri večerni maši in po 

njej molitev za duhovne poklice; 

  1. 3. prvi petek, obhajilo bolnikov; maša tudi ob 10.00; 

  5. 3. torek, ob 19.00 in tako tudi vsak postni torek v samostanski dvorani 

večerna duhovna srečanja, ki jih pripravlja s. Božena Kutnar; 

  6. 3. sreda, pepelnica, začetek postnega časa; maša tudi ob 10.00; 

- ob 16.15 sestanek za starše prvoobhajancev; 

- ob 19.00 seja župnijskega sveta; 

  8. 3. petek, po maši molitev križevega pota; tako bo vsak petek; 

- ob 19.00 v stolnici ekumensko bogoslužje Svetovnega molitvenega 

dne, za katero je letos program pripravila Slovenija; 

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

srečanje članov župnijskih pastoralnih svetov in drugih živih faranov; 

10. 3. nedelja, pri vseh mašah nabirka za semenišče; 

- ob 19.30 koncert zbora Schola Cantorum Univerze Richmond iz 

Virginije v ZDAin Ljubljanskih madrigalistov: skladbe iz slovenske in 

svetovne sakralne glasbene dediščine; 

13. 3. sreda, ob 19.30 šesti koncert Sakralnega abonmaja: Vokalno-

inštrumentalna skupina Ridiamo pod vodstvom umetniškega vodja 

Tineta Beca, program: Z Marijo skozi postni čas; 

15. 3. petek, križev pot po maši bo molil župnijski svet; 

16. 3. sobota, od 8.30 do 18.00 v Zavodu sv. Stanislava celodnevno 

vseslovensko srečanje mož, sinov in očetov; maševal bo p. Vili Lovše, 

gosta pa bosta p. Branko Cestnik in pastor Steve Telzerow; 

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

19. 3. od torka, ko je slovesni praznik sv. Jožefa, Jezusovega rednika (maša 

tudi ob 10.00), do ponedeljka, 25. 3, ko je slovesni praznik 

Gospodovega oznanjenja (maša tudi ob 10.00), obhajamo teden 

družine; 

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

24. 3. nedelja, ob 17.00 v Cankarjevem domu ljudska simfonična pesnitev 

Avgusta Ipavca Barve zelenega smaragda; 

29. 3. petek, po maši molitev križevega pota. 
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