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 NAŠE OBČESTVO 
 

Pred novimi izzivi 
 

 

 

 

 

Nekateri starejši se še spominjate, kakšno navdušenje je vse prevevalo leta 

1966, ko je bila 19. marca ustanovljena nova župnija: Ljubljana – Sv. Trojica. 

Vemo, da je tega leta nadškof Jožef Pogačnik ustanovil novo župnijo predvsem 

zato, da je uršulinsko cerkev zaščitil pred nevarnostjo podržavljenja. V teh 

dobrih petdesetih letih se je v cerkvi in v občestvu, ki se je v njej oblikovalo, 

zgodilo mnogo lepega, za kar smo lahko Bogu in drug drugemu iz srca hvaležni. 

V Cerkvi na Slovenskem pa v zadnjih letih hodimo postopno pot prestruktu-

riranja naših župnijskih občestev, zaradi česar se, bodisi zaradi pomanjkanja 

duhovnikov bodisi zaradi majhnega števila vernikov, nekatere župnije združu-

jejo med seboj. Tudi v naši župniji Svete Trojice že nekaj let spremljamo velik 

upad vernikov pri nedeljskih in delavniških mašah. Z duhovniki smo večkrat 

govorili o tem, da bi bilo treba združiti verouk nekaterih župnij mestnega jedra, 

v širšem kontekstu pa smo se že večkrat pogovarjali, da je prav v centru 

preveliko število župnij, ki s svojo strukturo ne odgovarjajo več na aktualne 

pastoralne potrebe. 

Sedaj je prav zato pred na-

mi nov korak. Nadškof Stani-

slav Zore je po posvetovanju s 

sestrami uršulinkami, z duhov-

niki in s svojimi svetovalci od-

ločil, da se s 1. januarjem 

2020 ozemlje naše župnije pri-

druži župniji Ljubljana – Mari-

jino oznanjenje. Ker pa so pre-

mestitve duhovnikov običajno 



poleti, bova oba duhovnika, ki sva sedaj še tu, z 31. julijem 2019 odšla dru-

gam. Tako z novim šolskim letom tu ne bo več verouka in drugih župnijskih sku-

pin, po novem letu pa bo cerkev prešla nazaj v upravo sester uršulink. 

To je gotovo velika sprememba, ki je za nekatere tudi težka in boleča, a nas 

postavlja pred izziv, da jo sprejmemo z vero in zaupanjem. Naše krščansko ži-

vljenje namreč ne temelji na zunanji strukturi, zato s spremembo strukture tudi 

ne pade. Uršulinska cerkev bo še naprej ostala odprt bogoslužni prostor, sestre 

pa bodo skrbele za to, da bo v njej potekalo bogoslužje, ki bo glede na pasto-

ralne potrebe omogočalo vernikom, da se srečajo z Bogom in rastejo v medse-

bojnem občestvu. 

Te spremembe so zato za nas vabilo, da poživimo vero v Božjo previdnost, 

ki vodi in spremlja vse dogodke v Cerkvi in v svetu. 

Dragan Adam, župnik 

 

Mladi so sestavni del Cerkve 
 

 

 

 

 

V Vatikanu so 2. aprila letos 

predstavili papeževo posinodalno 

apostolsko spodbudo Christus vi-

vit – Kristus živi. Papež jo je pod-

pisal v svetišču Marijine hiše v 

Loretu 25. marca letos. Sveti oče 

je ob tej priložnosti dejal: »Sveta 

hiša je hiša mladih, saj tukaj De-

vica Marija, mladenka, polna mi-

losti, še naprej govori novim ge-

neracijam, vsakega spremlja pri 

iskanju lastne poklicanosti. Zato sem želel tukaj podpisati apostolsko spodbu-

do, ki je sad sinode, posvečene mladim.« 

Posinodalna apostolska spod-buda Christus vivit bo v prihodnje predstavljala 

veliko listino (magna carta) za pastoralo mladih in poklicanosti v različnih 

cerkvenih skupnostih, ki so zaznamovane s korenito spremembo položaja 

mladih. Christus vivit je tesno povezan s sklepnim dokumentom sinode, ki 

vsebuje še druge pomembne teme. Papež je v dokumentu zapisal: »Pustil sem 

se navdihniti bogastvu razmišljanj in pogovorov lanskoletne sinode. Tukaj ne 

bom mogel zbrati vseh prispevkov, ki jih lahko preberete v sklepnem 

dokumentu, a v tem pismu sem poskušal zaobjeti predloge, ki so se mi zdeli 

najpomembnejši.«  

Jezus je del preteklosti, sedanjosti in prihodnosti - Apostolska spodbuda je 

sestavljena iz 299. členov, razdeljenih v devet poglavij. Kakor je pojasnil 

kardinal Baldisseri, želi papež mladim in vsem vernikom posredovati temeljno 

sporočilo, da Jezus ne sodi zgolj v preteklost, ampak tudi v sedanjost in 

prihodnost, kajti On je večno Živi, in »vsaka generacija vernikov v Kristusu 

odkrije sodobnika in tovariša na poti«.  



 

Papež mlade naslavlja s ti – Posinodalna apostolska spodbuda ima še eno 

posebnost: napisana je v obliki pisma, namenjenega neposredno mladim, pa-

pež pa se nanje pogosto obrača v drugi osebi ednine; ta slog je značilen za sve-

tega očeta v odnosu z mladimi: slog bližine, iskrenosti, preprostosti, nežnosti in 

naklonjenosti.  
 

 

Kristus ponuja prijateljstvo – Po besedah Fabia Fabeneja, podtajnika ško-

fovske sinode, Christus vivit izstopa po svoji izraziti kristološki naravnanosti in 

po ljubezni, ki kot posebna poteza zaznamuje vsak del apostolske spodbude. 

Papež vsakemu mlademu zatrjuje, da »te Bog ljubi in da je Kristus iz ljubezni 

daroval samega sebe vse do konca, da bi te rešil«. Zaradi te ljubezni pa si Jezus 

od mladih želi predvsem njihovo prijateljstvo. Celoten dokument je prežet z 

zaupanjem, ki ga papež polaga v mlade, ko jim vztrajno ponavlja, naj svoje 

upanje položijo v Kristusa, saj jim ga tako ne bo mogel nihče vzeti. 
 

 

Mladi so sestavni del Cerkve – Med mnogimi poudarki v apostolski spodbudi 

je tudi odnos med mladimi in celotnim Božjim ljudstvom, pastirji in verniki. 

Mladi niso kategorija, postavljena pred Cerkev ali, še slabše, nasproti Cerkvi, je 

pojasnil Fabene, temveč so sestavni del Cerkve in vedno bolj vključeni v njeno 

vsakodnevno življenje, njene dejavnosti in odločitve, ki bodo sprejete za dobro 

vseh vernikov. Cerkev je namreč eno samo telo, mladi pa so njeni živi in ustvar-

jalni udje.  
 

 

Cerkev, ki ostaja mlada – Ne govorimo torej o »Cerkvi mladih«, ampak o 

»mladi Cerkvi«, in po papeževih besedah lahko ravno mladi pomagajo Cerkvi, 

da ostane mlada, da se ne pokvari, ne zaustavi, ne postane ošabna, se ne 

spremeni v ločino, da postane revnejša in zmožna pričevati, da je blizu zadnjim 

in zavrženim, da se bori za pravičnost, da se s ponižnostjo pusti izzvati. Papež v 

dokumentu opozori na dolgo vrsto mladih svetnikov, ki so svoje življenje dali za 

Kristusa, mnogi med njimi vse do mučeništva, in s tem mladim pokaže pot, po 

kateri naj stopajo. 
 

Komunikacijska plat dokumenta – Na predstavitvi posinodalne apostolske 

spodbude Christus vivit je govoril tudi Paolo Ruffini, prefekt Dikasterija za 

komunikacijo, ki je osvetlil predvsem komunikacijske vidike papeškega doku-

menta. Kot je dejal, je apostolska spodbuda namenjena mladim, ki pa so otroci 

komunikacijske družbe in obenem živijo v času, ki je pogosto zaznamovan z 

nesporazumevanjem.  

Ruffini je spregovoril tudi o digitalnem okolju, s katerim je zaznamovano 

današnje sporazumevanje. Papež je v dokumentu zapisal, da »ne gre samo za 

uporabo komunikacijskih sredstev, ampak za življenje v kulturi, ki je močno 

digitalizirana in ima zelo velik vpliv na pojmovanje časa in prostora, na doje-

manje sebe, drugih in sveta«. Mladim ponuja tudi drugačen način življenja: ne 

samo govorice spleta, ampak tudi druge vrste jezika: jezik tišine in 

kontemplacije, umetnost, glasbo, šport, človekoljubno in družbeno dejavnost 

ter jezik politike. Najpomembnejše mesto pa ima jezik bližine, jezik nesebične, 

odnosne, bivanjske ljubezni, ki se dotika srca.                                 Radio Vatikan 



 

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 maj 2019 

 

  1. 5. sreda, praznik Jožefa Delavca; začetek šmarnic: Ljubiti kakor Oče; 

  2. 5. četrtek pred prvim petkom, pri večerni maši in po njej molitev za 

duhovne poklice; 

  3. 5. prvi petek, obhajilo bolnikov;  

  4. 5. sobota, ob 16.00 na Brezjah maša za duhovno prenovo Evrope: nadškof 

Stanislav Zore; 

  5.–12. 5. teden molitve za duhovne poklice; 

  5. 5. nedelja, papež Frančišek v Bolgariji; 

  6. 5. ponedeljek, papež Frančišek v Severni Makedoniji; 

  8. 5. sreda, ob 19.00 seja župnijskega sveta; 

  9. 5. četrtek, dan Evrope, pri maši bomo molili za duhovno prenovo Evrope; 

12. 5. nedelja Dobrega pastirja, nabirka za socialno zavarovanje duhovnikov; 

13. 5. ponedeljek, ob 20.00 orgelski koncert študentov Akademije za glasbo; 

16. 5. četrtek, ob 19.30 osmi koncert Sakralnega abonmaja: Zbori in orkester 

Zavoda sv. Stanislava, dirigent Damijan Močnik: John Rutter, Otroška 

maša; 

19. 5. nedelja, predstavitev akcije Pota (Ida);  

- ob treh popoldne (15.00) se bomo zbrali pri šmarnicah v cerkvi na 

Rožniku; izpred naše cerkve bomo šli tja peš ob tri četrt na dve; 

26. 5. nedelja turizma; 

27. 5. trije prošnji dnevi pred vnebohodom; 

30. 5. četrtek, slovesni praznik Gospodov vnebohod, sv. maša tudi ob 10.00. 

31. 5. petek, začetek binkoštne devetdnevnice. 

 

Šmarnice na Rožniku ... 

 

Šmarnice imamo vsak dan v cerkvi, lahko pa sami kupite 

knjigo (na voljo jih je več) in imate šmarnično branje vsak 

večer po družinah. 

Tudi letos pa vabimo družine in vse druge, da se nam 

pridružite pri šmarnicah na Rožniku, in sicer v nedeljo, 19. 

maja, ob 15.00. Peš se bomo tja odpravil izpred naše cerkve 

ob 13.45. 

Vsako leto je ta dan tudi lep izlet ... Vabljeni! 
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