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 NAŠE OBČESTVO 
 

Posebna izdaja 

Hvala! 
 

 

 

 

 

Župnik Dragan, v 

naši župniji si 

devetindvajset let. To 

je doba, v kateri so 

tvoji prvi krščenci v 

naši župniji že sami 

postali starši, ena od 

tvojih prvih birmank 

pri nas pa botra svoji 

nečakinji, eni od tvojih 

zadnjih birmank tu ... 

V tem času si postal 

mnogo več, kot le naš 

župnik, postal si naš 

prijatelj in spremljevalec pri vseh pomembnih življenjskih dogodkih.  

Župnik Dragan, v nas si prižigal ogenj žive vere in za nas si tudi gorel. V 

letih, ko si skrbel za našo župnijo, smo preko tebe in s tabo prejeli mnoge 

milosti, stkali tesne vezi in marsikaj doživeli. Za vsa skupna leta in vse, kar smo 

v njih doživeli, se ti iz srca zahvaljujemo. Želimo si, da bi se še večkrat srečali 

tako duhovno v molitvi kot tudi na kakšnem srečanju ali skupnem izletu.  

G. Rojc, od leta 2006 ste plemenitili našo skupnost. Okrog vas se je pri sv. 

maši ob 10.30 spletlo čisto svoje občestvo, ki je cenilo vaše pronicljive pridige. 

Radi smo prisluhnili vašim življenjskim zgodbam in izkušnjam, vedno prežetim 

tudi s kančkom humorja. Hvala vam! 

Andreja Šarlah 



župnik Dragan Adam 
 

 

 

 

 

Ko je bilo v majskem Našem 

občestvu oznanjeno, da konec 

julija odhajata drugam župnik 

Dragan Adam in duhovni 

pomočnik gospod Anton Rojc, 

smo se odločili, da z njima 

opravimo pogovor o njunem 

življenju z nami in prihodnosti. 

Ker, kot večkrat pove župnik, 

skupaj pripravljajo nedeljske 

pridige, je prav hitro postalo 

jasno, da naj pogovor z 

župnikom opravijo letošnje birmanke in birmanec.  

V naši župniji ste že precej časa. Koliko let? 

Sredi avgusta bo devetindvajset let. 

Kaj pa vam je bilo v tem obdobju najbolj 

všeč? 

Najbolj mi je bilo všeč vedno, kadar sem 

doživel in videl, da se je v ljudeh nekaj 

spremenilo, da so se približali Bogu. Prav tako 

mi je bila taka lepa stvar tudi, ko smo skupaj 

praznovali. Na primer letos prvo sveto obhajilo: 

zdelo se mi je, da smo se vsi povezali med seboj, da smo se čutili kot eno 

Kristusovo telo. Teh dogodkov pa je bilo še veliko in to mi je bilo res najljubše. 

Preden ste prišli v našo župnijo, ste bili v župniji Šmartno pri Litiji. Kaj ste 

opazili, ko ste prišli k nam? So bile kakšne razlike? 

Ja, gotovo je bilo drugače. V prejšnji župniji sem bil na deželi. Ljudje so 

enaki, prav tako iščejo Boga, ampak na neki način je lažje najti stik z njimi, so 

bolj preprosti, odprti. V nedeljo popoldne sem, recimo, šel na obisk po kraju in 

sem se lahko ustavil  v eni ali drugi hiši ... Tukaj pa gredo ljudje ob nedeljah 

vsak na svoj konec.  A to ni bistveno, saj so bili tam in ste tukaj ljudje, ki iščete 

Boga, in vedno sem se rad srečeval z ljudmi. 

Ali vam bo težko zapustiti župnijo, glede na to, da ste bili toliko časa tukaj? 

Kaj vam bo pri tem pomagalo? 

Zagotovo, saj se je zgradil med nami zelo lep odnos. Ne samo, da sem 

župnik, ki je tukaj, in ga je treba poslušati, občutek imam, da smo postali 

prijatelji in zaradi tega je tudi nekoliko težko. A po drugi strani je moj glavni 

odnos, za katerega si prizadevam, odnos z Bogom. Počutim se kot Abraham, ki 

mu je Bog rekel: »Zdaj pa pojdi iz te dežele, v kateri živiš, v drugo deželo, ki ti jo 

bom jaz pokazal.« In to mi je Bog rekel po škofu. Vsako leto v letnem poročilu o 

župniji sem škofom napisal, da sem pripravljen iti kadar koli in kamor koli. 

Čutim, da me po škofu pošilja Bog. Zato zdaj, ko mi je predlagal, da grem na 



novo mesto, to sprejemam  od Boga in sem rekel: Grem! Čutim, da je to tisto 

pravo... Ravno zadnji prvi petek  pa je moja izkušnja navdihnila neko ženo v 

domu za ostarele, da je nehala žalovati za domačo hišo in začela živeti: 

sprejela je, da je v domu. Ko se opreš na Boga, takrat se ti vse razjasni. 

Zdaj boste ponovno zamenjali župnijo. Vas je morda česa strah? Boste kaj 

pogrešali? 

Na neki način se počutim kot Marija pod 

križem. Ona je izgubila najdražje, odnos s 

svojim Sinom, ker je Jezus na križu trpel in 

umrl. Bila je osamljena. In na neki način je 

vsako slovo odsev njene bolečine. Od časa do 

časa se bomo še videli, ampak ne bo tako 

redno kot do sedaj.  

Bojim se ne, ker ti Bog vedno da najlepše. 

Vedno govorim, da je tista župnija, v kateri 

sem, najlepša. Najprej mi je Bog dal najlepšo 

župnijo Šmartno pri Litiji, zatem se bil do zdaj 

v najlepši župniji Sv. Trojica, ampak zdaj bo 

spet druga najlepša.☺ Prejšnje seveda ne 

zavržeš, a Bog te postavi tja in ti reče: Živi 

dalje! 

Zagotovo je v naši župniji nastala tudi kakšna anekdota. Katera vam je 

nekako najbolj pri srcu? 

Pred leti smo imeli vaje za prvo sveto spoved in se učili, kako rečemo 

prvikrat: “Danes sem prvič pri sveti spovedi ...” Ko bomo šli naslednjič, pa 

bomo rekeli: “Zadnjikrat sem bil pri sveti spovedi ...” Nekdo pa je zamešal 

oboje in korajžno povedal: “Danes sem zadnjikrat pri sveti spovedi ...” Rekel 

sem mu: “Pa menda ne misliš resno ...” 

K delovanju župnije so precej prispevali njeni župljani. Kateri vam bodo 

najbolj ostali v spominu? 

V zgodovini naše župnije je bilo veliko ljudi, ki so z veseljem sodelovali, 

pomagali in vse delali zaradi Boga. Vesel sem sester, ki so delovale in še 

pomagajo. S. Lurška Žagar je dolga leta skrbela za cerkev skupaj s s. Davorino 

Muha. Poskrbeli sta za vse stvari v cerkvi, cele dneve sta bili tukaj in skrbeli za 

vrt, za cerkev, vse na koru ... Omeniti pa je treba tudi s. Boženo Kutnar, ki je res 

veliko dala naši župniji. Čez 20 let je delovala pri nas in bila tukaj za verouk, za 

glasbo, za vse. Tudi predstojnice so bile naklonjene župnijski skupnosti.  

Dolga leta je tu orgle igral Primož Ramovš, velik glasbenik, komponist. Še zdaj 

je zelo znan. Sedaj ob nedeljah igra tudi Tadej Jakopič, čez teden sestre, za 

velike praznike pa zbor spremlja s. Diana Novak. Družinski zbor že nekaj let 

vodi in pri nedeljski deveti maši igra Ula Ulaga. Potem je bil tu Marjan Ribič, ki 

je vodil zbor, prav tako leta dolgo. Veliko ob praznikih prispeva tudi Andrej 

Grafenauer, nekaj časa je bil dekan na Akademiji za glasbo. Vsakič, ko smo ga 



prosili, je rad bogoslužje poglobil s skladbami za kitaro. Zdaj pa to dela že 

njegov sin Erazem. Vsi ti niso delali za plačilo. 

Devetindvajset let ste v naši župniji. Na kaj ste še posebej ponosni oziroma 

vam je priraslo k srcu? 

Vesel sem župnijskega 

sveta, s katerim smo se 

redno srečevali. Vesel sem 

družin, s katerimi so se 

spletle res globoke vezi in 

prijateljstvo. Vesel sem naše 

Karitas, ki je v teh letih pod 

vodstvom Ane Nikolov skrbela 

za družine in druge potrebne. 

Z mnogimi potrebnimi, tudi 

vernimi muslimani, je zgradila 

globok odnos ...  

Spominjam se, da je Jezus rekel: “Lačen sem bil in ste mi dali jesti, bolan 

sem bil in ste me obiskali,” in sem vesel tudi vseh stikov z našimi brezdomci. 

Tukaj smo jih začeli zbirati leta 1991. Povabili smo jih v njihovo zavetišče na 

Poljanski cesti 45 in pripravili srečanje. Tam smo skupaj zapeli pesem Hvala ti, 

hvala ti, Bog ljubezni si. Na koncu so rekli, da bo to njihova himna. Zatem smo 

še večkrat pripravili srečanje zanje. Zdaj to ni več 

potrebno, saj zanje skrbi Dnevni center za 

brezdomce, ki ga vodijo lazaristi in prostovoljci, 

sestre pa jim brezplačno nudjo prostore za 

delovanje. V stiku pa sem s Kralji ulice, alkoholiki, ki 

so ob vhodu v garažo. Enemu smo pomagali tako, 

da smo ga za celo leto peljali k sestram matere 

Terezije, potem je šel v hostel, pa še v Zagreb k 

sestram matere Terezije in v zavetišče v Kranju. 

Nazadnje si je zlomil ramo, šel v bolnico, hči pa mu 

je priskrbela mesto v domu Deos v Črnučah.  

Potem pa se z veseljem spominjam vseh, ki so v 

naši skupnosti poglobili svojo vero, našli Boga: od 

otrok, do mladih, poročenih in starejših. Čudovite 

zgodbe so ... 

Naša župnija se je zagotovo spreminjala skozi čas, ki ste ga preživeli tukaj. 

Katere spremembe ste najbolj opazili in kako se je župnija spreminjala? 

V začetku, ko sem prišel sem, je bilo v cerkvi dosti več ljudi. Pri verouku je 

bilo tudi 140 otrok, k birmi je šlo naenkrat 30 otrok. Bilo je lepo življenje. Imeli 

smo zbor, maše z orkestrom. V centru mesta so še druge župnije in ljudje so 

počasi začeli hoditi drugam in umirati. Glavni osip pa je bil pred nedavnim. Pred 

dvema letoma smo prenavljali cerkev. Bila je tri mesece zaprta. Maše smo 



imeli v dvorani pri sestrah in 

nekateri ljudje so bili navdušeni, 

saj so se počutili kot v eni družini, 

ker smo bili tako skupaj. Potem pa 

jim ni bilo več všeč. Posebno 

starejšim, ker so bili preblizu drug 

drugega. Šli so drugam, možnosti 

je bilo veliko. Nazaj pa niso prišli. 

Vsako nedeljo imamo zdaj pri 

mašah le še okoli 100 ljudi. To je 

zelo malo, tako da bomo poleti 

imeli dopoldne samo eno mašo, ob 9.30. 

Izkušnje imate tako z veliko kot tudi z manjšo župnijo. Kakšne so razlike? 

Vam je lažje delati v večji ali manjši župniji? 

Lepo je eno in drugo. Sprejmem tisto, kar mi Bog pošlje. Vesel sem bil 

takrat, ko je bilo veliko ljudi, in sem vesel zdaj, ko jih je manj. Smo pa tudi v 

večji skupnosti imeli osebne stike. Zelo pa me boli, da nekateri ljudje izgubljajo 

vero. To je največja bolečina. Sem pa prepričan: Če bi se zgradilo tako čudovito 

občestvo, da bi zares bili prijatelji med seboj in bi bil med nami v polnosti 

navzoč Jezus, potem bi Jezus pritegnil mnoge druge ljudi. To se včasih tudi 

dogaja. Nekateri se izgubijo, gredo po svoje, drugi pa se približajo. 

Zagotovo imate kakšno misel, 

vodilo, ki bi ga radi predali 

župljanom ... 

Ja, imam samo eno željo, 

zase, za vas, za vse župljane. 

Imejte se radi! To je včasih težko. 

Skrivnost, ki mi jo je Gospod 

razodel, pa je, da ne moreš imeti 

rad drugega, če nimaš najprej 

rad Jezusa na križu. Zato ker v 

medsebojnih odnosih vedno 

nastane kakšna napetost. 

Recimo v družini ti ni všeč, kar 

starši rečejo, bratje in sestre 

nekaj po svoje naredijo in te 

prizadanejo. Če imaš pred seboj 

Jezusa na križu, se spomniš: “Tole me je zdaj zabolelo. Jezus, v tej bolečini si 

ti.” Pravim, da je on ženin moje duše. In samo takrat, kadar imaš njega za 

ženina, samo takrat imaš lahko rad drugega. Želim si, da bi ta ljubezen do Boga 

in medsebojna ljubezen med nami vedno bolj rasla. 

 

Z župnikom Draganom Adamom smo se pogovarjale Hana, Klara in Neža. 



duhovni pomočnik Anton Rojc 
 

 

 

 

 

Spoštovani g. Anton Rojc, 

veseli me, da smem v tem 

kratkem pogovoru postaviti 

nekaj vprašanj Vam, ki ste kot 

duhovni pomočnik službovali v 

naši župniji trinajst let, 

predvsem kot mašnik in 

spovednik. Še posebej pri 

svetih mašah ob nedeljah in 

praznikih ste nas bogatili s 

svojimi jasnimi, odkritimi in 

globokimi mislimi, prežetimi z 

življenjsko modrostjo, včasih 

začinjenimi tudi s kančkom 

humorja. Ni besed, ki bi dovolj 

ovrednotile Vaš trud tudi v času, ko Vam zdravje ni služilo najbolje. S 

hvaležnostjo bomo gojili spomin na Vas z željo, da bi se ob kakšni priložnosti 

ponovno srečali in izmenjali nekaj prijaznih besed. Pa preidiva kar k 

vprašanjem: 

Katere službe ste v svojem življenju opravljali in katere še zdaj opravljate?  

V življenju sem bil pet let kaplan v Škofji loki, nato 30 let župnik v župniji Sv. 

Križ v Ljubljani (Žale), pet let pomočnik nadškofa v Beogradu, odgovoren za 

odnose s Pravoslavno Cerkvijo in drugimi verskimi skupnostmi, in sedaj 13 let 

duhovni pomočnik v župniji Sv. Trojice v Ljubljani. 

Kaj ste v življenju najraje delali oz. še zdaj najraje delate? 

Kot duhovnik najraje oznanjam božjo besedo in delim zakramente. 

Pomembno je tudi Vaše delo za ekumenizem. Kaj Vam je v pravoslavni 

Cerkvi najbolj všeč in kaj tam najbolj pogrešate v primerjavi s katoliško 

Cerkvijo? 

V pravoslavni Cerkvi mi je najbolj všeč lepota bogoslužja, to je predvsem 

liturgije. 

Kaj bi lahko mi »navadni župljani« naredili za združevanje vseh krščanskih 

Cerkva? Kaj je najpomembnejše? 

Vsak kristjan naj uresničuje Jezusovo molitev v svojih molitvah »da bi bili vsi 

eno«. To je najpomembnejše. 

Za konec bi Vas prosila še za kakšno spodbudno misel za nas župljane! 

Ne molímo za edinost kristjanov samo enkrat na leto, ampak večkrat v 

svojih osebnih molitvah. 

 

Najlepša hvala za odgovore! 

 

Pogovor z g. Rojcem je pripravila Barbara Toplak. 



Dragi župnik Dragan! 
 

 

 

 

 

V župniji Ljubljana - Sv. Trojica sva na različnih področjih sodelovala več kot 

20 let, za kar sem ti iz srca hvaležna, saj sem ob tebi lahko rasla in se tudi 

marsičesa naučila. V tem času sem počasi odkrivala tudi tvojo plemenitost in 

predanost Gospodu in zaradi njega vsakemu človeku. Vidim, da je tvoja prva 

skrb tesna povezanost z Gospodom, ki se razodeva in utrjuje v zvesti osebni 

molitvi. Tam vsakodnevno prejemaš moč za vsakdanje življenje, za delo, 

odnose in vsakršne preizkušnje. Tvoja pripadnost gibanju fokolarov in tesna 

povezanost predvsem z drugimi duhovniki iz gibanja ti je v veliko oporo in 

mislim, da je to za današnjega duhovnika zelo potrebno. Karizma edinosti 

gotovo krepi in podpira tudi tvoj izreden čut za človeka. Vedno si se pripravljen 

pogovarjati z vsemi, z veliko spoštljivostjo, potrpežljivostjo in dobroto. Vedno 

iščeš pozitivno, dobro v drugim, delaš za spravo in opravičiš vsakršne napake 

drugih. Vedno daješ prednost drugim, pohvališ, služiš, ljubiš. Znal si najti stik z 

vsemi: z otroki, mladimi, bolnimi, brezdomci, zakonci, bogoslovci, sestrami. To 

se je pokazalo tudi v odnosih z duhovnimi pomočniki, ki so bili v teh letih na 

župniji, saj je vsak od njih v tebi našel pravega brata v duhovništvu. Pri svojem 

pastoralnem delu si bil vedno zavzet, odgovoren, kot župnik si zelo skrbel tudi 

za postopno obnavljanje naše cerkve, poleg župnije pa si se s posebno 

zavzetostjo in ljubeznijo posvečal tudi prevajanju knjig in urejanju revije Novi 

svet ter s tem širšemu krogu ljudi odpiral pot za srečanje z Gospodom. Še 

posebej pa si bil močan v trenutkih preizkušenj, v katerih si se še tesneje privil 

h Gospodu in skupaj z njim v veri hodil naprej.  

Ko odhajaš v novo pastoralno okolje, bi ti najprej rada izrekla iskreno 

zahvalo za vse, kar si pustil, da je Gospod iz tebe naredil in po tebi razodel. 

Trdno verujem, da je to, kar smo skupaj živeli v Gospodovi ljubezni, že 

shranjeno v nebeškem Jeruzalemu in tega nam ne more nihče vzeti, saj 

pripada Kristusu, v katerega smo s krstom tudi mi vcepljeni. Naj te povsod 

spremlja Njegov blagoslov, da bo v tebi vedno bolj sijalo Gospodovo obličje! 

s. Božena Kutnar 

 

Župnik Dragan, radi bi se vam zahvalili za vaše karizme, vaše potrpljenje in 

razumevanje mladih in malce manj mladih :-).  

Do birme ste popeljali mene in oba moja otroka... Vedno se vas bomo 

spominjali po vaših poučnih življenjskih zgodbah, anekdotah, katere smo z 

našpičenimi učesi poslušali pri verouku. Spominjali pa se vas bomo tudi po 

prijetnih izletih v znano in neznano, kot tudi po vožnji z vami v avtomobilu, ko 

smo vas kot navihana mularija spodbujali k temu, da nam med vožnjo 

dokažete moč in maksimalno hitrost vašega jeklenega konjička :-). 

Otroci so oboževali tudi duhovnika Rojca, saj jih je ob srečanjih vedno 

nasmejal in spravil v dobro voljo.  

Pogrešali vaju bomo!!! 

Ana Teršek & Co. 



 

Posebno izdajo uredila: Andreja Šarlah 

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. 

 

V poletnih mesecih si se pogosto odpravil na tebi zelo ljub kraj na krajši 

oddih. Tako je bilo tudi predlani, ko 

smo zmotili tvoj mir in te med našim 

potepanjem po bohinjskih hribih 

obiskali. Skupaj smo skuhali izvrstno 

zelenjavno juho, se ti pridružili pri 

maši ter preživeli čudovito popoldne.   

Dragan, hvala, ker si si tudi na 

dopustu vzel čas za “svoje ovčice”.  

Roman Košnik in Ula Ulaga 

 

Ko sem pred mnogimi leti prišel v cerkev Svete Trojice, sem imel namen 

odpeljati eno župljanko. Pa se je tako obrnilo, da sem ostal tudi jaz in z leti 

pripeljal še štiri nove. Vsaj delno ste za to krivi tudi Vi, g. Dragan, za kar Vam 

hvala. V naš družinski nahrbtnik smo uspeli naložiti leta čudovitih spominov: od 

izletov, srečanj zakonske skupine, do vsake nedeljske maše. Skozi leta so naša 

srečevanja imela tudi različne oblike. Verjetno si bom najbolj zapomnil leto, ko 

je bila cerkev v obnovi in smo se srečevali pri maši v dvorani. Od najinih srečanj 

pa mi spomin prikliče vožnjo s Planine v Ljubljano in nazaj, ter poskus Srečanja 

za moške v naši župniji, na katerega sva prišla midva oba. Vedno je bilo lepo! 

Gregor Šega 

Hvala! 


